
2018-05-31 Épületgépész Értékeket megtartva fejlődni – épületgépészeti képzés a pécsi egyetemen 

Oktatók, hallgatók, kurzusok, tantárgyak és laborok – a fej lődés és a kedvező tendenciák mellett újra és újra jelentkeznek megoldandó problémák, feladatok a pécsi gépészmérnök képzésekben, derült ki Baumann Mihállyal folytatott beszélgetésünkből. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar 

GépészmérnökTanszékének tanszékvezető adjunktusa mindenesetre nyugodt és optimista, nem mondja, de látszik rajta, bízik abban, hogy a tanszék nagyrészt fiatal oktatóival továbbra is fejlődési pályán tartják a pécsi gépész szakokat. Napjainkban melyek a legfontosabb események a tanszék életében? Oktatás 

szempontjából nálunk speciális a helyzet, mivel az Épületgépészeti Tanszékünket mintegy három évvel ezelőtt összevonták a Gépszerkezettan Tanszékkel. Ezzel megnőtt a létszámunk, és a nevünk is megváltozott Gépészmérnök Tanszékre. Mindkét terület jelentős a mérnökképzésben, markánsan eltér a két képzés 

tartalma is. Az utóbbi időben felmerült, hogy nem kellene-e ismét két tanszékre osztani bennünket, de ez

egyelőre nem történt meg. A másik aktualitás, hogy zajlik a gépészmérnöki szakokat szolgáló műhelyek, laborok áttelepítése a Boszorkány utcai campusba, a hamarosan induló építkezés számunkra is új műhely- és laborépületeket fog eredményezni. A területi bővülés mellett új gépek és laborberendezések 

beszerzése is megkezdődik. Reméljük, legkésőbb jövő tavasszal már avatni tudjuk az épületet. Milyen képzéseket nyújt a tanszék? Azzal, hogy egyesült a két tanszék, a képzések száma is nőtt, az általános gépészképzés mellett továbbra is van épületgépész BSc-képzésünk, és remélem, MSc-s szakot is tudunk majd 

kínálni pár év múlva. Alapelvünk, hogy nem kívánunk félkész BSc-s szakembereket képezni, a BSc-s szakon meg kívánjuk tartani mindazt, amit a korábbi főiskolai szinten nyújtottunk. Ebben az is segít, hogy a korábbi hat helyett most hét féléves az épületgépészeti szakirány, az épületgépészeti tantárgyak oktatása a 

negyedik-ötödik félévben indul. Ha indítunk majd MSc-képzést, akkor a létesítménymérnökök mintájára más szakterületekről érkezők is bekapcsolódhatnak az oktatásba, és a határterületek – villamosságtan, építőipar, szabályozástechnika és a többi – emelt szintű, valódi plusz ismereteinek megismertetésére 

szeretnénk nagy hangsúlyt fektetni. Tizedik alkalommal indul a változatlanul népszerű létesítményenergetikai szakmérnöki képzésünk, amiben évente húsz főnek tudunk diplomát adni. Erősségünk, hogy az épületgépészeti szakirányon levelezős képzésünk is van. Minden szak telt házas? Szívfájdalmam, hogy az 

épületgépész mérnöki képzésben lehetnének többen is. Úgy vesszük fel a hallgatókat, hogy később dönthetik el, az általános vagy az épületgépészszakirányon végzik-e tovább a tanulmányaikat. Az utóbbi években jellemző harminc épületgépész hallgatóhoz képest korábban többen választották az épületgépészetet, 

egyre többen döntenek az általános gépészeti szak mellett, valószínűleg azért, mert azon a területen is óriási szakemberhiány van. A cégek szívesen fogadják a nálunk végzett hallgatókat, a szakma elismeri a képzéseinket. A hét félév miből áll? A BSc-képzésünk klasszikus alapokon nyugvó, erős szakmai képzés, kevésbé 

a divatos dolgok felé nyitunk, sokkal fontosabb, hogy a biztos alapokat megtanulják a hallgatók. Később, az MSc-n lehet majd specializálódni. Több tárgyat erősíteni szeretnénk, másokat gyengíteni, de erre egyelőre nincs lehetőségünk. Milyenek a tapasztalatai a duális képzéssel kapcsolatban? Önkéntes alapon 

működik, körülbelül a diákjaink húsz százaléka végzi duális rendszerben a tanulmányait. Ez azt jelenti, hogy a hét első három napjában van a kötelező órák többsége, a maradék időben pedig egy cégnél gyakornokoskodnak. Sajnos állami irányelv, hogy a képzés legelejétől indul a duális rendszer, így aki gimnáziumból 

jön, annak a munkáját szaktudás hiányában nehezebben tudja hasznosítani egy kisvállalkozás. Nagyvállalatoknál szerencsésebb ez a modell, valamint olyan helyeken, ahol a gyártási folyamat előkészítésébe is be tudják vonni a diákokat. Tervezés, kivitelezés esetén sajnos gondok vannak. Talán inkább gyakorlati 

féléveket kellene kialakítani, és persze nem rögtön a képzés legelején. Másrészt a duális képzés nagy előnye, hogy belelátnak a hallgatók a folyamatokba, és akik így tanulnak, általában felelősségteljesebben is végzik a tanulmányaikat. Szerencsére sok olyan cég is van, ahol munkatársakat keresnek, és remek 

alternatíva számukra a duális képzés. A tanulók után beszéljünk kicsit az oktatókról. Ezen a területen volt fontosabb változás az elmúlt időszakban? Épületgépész területen az elmúlt 10-15 évben nagyrészt lecserélődött az oktatói gárda, ez részben azért van, mert az itteni képzés a hetvenes évek elején indult, az akkor 

kezdő fiatal oktatók pedig nagyjából egy időben mentek nyugdíjba. Ugyanakkor az oktatáspolitikai elvárások miatt évtizedeken keresztül csökkent az oktatók száma. Én például 1982-ben a fűtéstechnikai tantárgyat kezdtem oktatni, de még négy főállású tanár volt erre a tantárgyra. Ma gyakori, hogy egy oktatóra jut 

több tantárgy. Említette a jó laborfelszereltséget, bevallom, ez meglepett. Minek köszönhető?

A laborellátottságunk magyar viszonylatban kiemelkedő, büszkék vagyunk rá, hogy sok laborunk van. Számos olyan szakmai céggel van kapcsolatunk, akik fontosnak érzik, hogy jelen legyenek a felsőoktatásban, ennek is köszönhető, hogy jó a laborfelszereltségünk. De itt is emberhiány van, a nyolcvanas években még 

nyolcan-tízen dolgoztak laborjainkban, műhelyeinkben, most jó, ha egy ember jut az egészre, az oktatóknak kell ezzel is foglalkozni. Bár, hozzáteszem, sok olyan munkát tudunk végeztetni a diákokkal, ami a szakdolgozatukhoz kötődik. Nyújtunk szolgáltatásokatcégeknek is, így van rá remény, hogy a nagyobb 

kutatások lehetővé teszik, hogy felvegyünk a laborba további munkatársakat. Nemrég még egy német kolléga is meglepődött a felszereltségünkön. A PPP-program keretében, 2008- ban tudtuk az épületet és az infrastruktúrát felújítani, és aztán a támogató cégek segítségével a laborjainkban is jelentős fejlesztéseket 

elvégezni. A végzett diákok szakmai karrierje hogyan alakul, mit tud a tanszék róluk? Vannak statisztikáink, és kapcsolatban vagyunk számos végzett diákunkkal. Sokan a kivitelezést választják, de többen kerülnek kereskedőcégekhez, és egyre többen vannak azok is, akik tervezőként helyezkednek el. Mindenesetre 

sokkal többen maradnak a szakmában, mint korábban. A ’90-es évek elején nagyon nehéz volt elhelyezkedni, megszűntek a nagyvállalatok, az új, kicsi cégek pedig nehezen indultak. Akkoriban a végzettek fele maradt csak a szakmában, mára ez rendeződött – aki akar, az ma el tud helyezkedni, a diákok pedig egyre 

tudatosabbak ebből a szempontból is. KA: Hőszivattyús mérőkör talajszondás és talajkollektoros rendszerekhez, valamint napkollektoros berendezések rásegítése hatásának vizsgálatához KA :Szivattyúk összehasonlítására készült mérőkör, amely központi nyomásfokozó berendezések üzemi vizsgálatára is alkalmas. 

KA: Légtechnikai központ különböző hallgatói mérésekhez (pl. szabadsugár vizsgálatokhoz, anemosztátok beszabályozásához) KA: Baumann Mihály tanszékvezető előadás közben. Tanszéki laborjaink mérőkörkínálata. Hőtechnikai mérőkabin A mérőlabor alkalmas hőkomfortmérések végzésére. A mérőlabor belső 

szabad méretei: 3,46 x 3,96 méter alapterület, melynek belmagassága 2,80 méter. A mérőlabor minden oldalának, padlójának és mennyezetének felületi hőmérséklete mérhető és tetszőlegesen beállítható. Szivattyús mérőkör Szivattyúk üzemviszonyainak kutatása. A Grundfos mérőkörön tervezett kutatások, 

vizsgálatok energiaoptimalizálási képet adnak az egyes üzemviszonyokról frekvenciaváltós és kaszkádvezérlésű szivattyúk hidraulikai és energetikai vizsgálata, összehasonlítása, pl. szivattyús rendszerek energiafelhasználásának racionalizálása céljából. Légtechnikai mérőkör Különböző légvezetési és füstelvezetési 

elemek alaki ellenállásának mérésére, meghatározására szolgáló eszköz. Nagy pontosságú mérést tesz lehetővé, kontrollmérési pontokkal ellenőrizve. Egyéb mérőkörök · Pellettüzelésű kazánok · Lakásszellőző (vizes talajkollektorral és levegős talajkollektorral) · Hőszivattyú (talajkollektorral, talajszondával, 
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2018-05-27 bama.hu Környezettudatos hozzáállás: továbbra is zöld úton halad a PTE

A Pécsi Tudományegyetem idén a 179. helyen áll a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán és emiatt elérkezettnek látta az időt arra, hogy nyisson a társintézmények és nagy szolgáltatók felé. Szerdán a Szántó Irodaház dísztermében tartott workshopon a pécsi szolgáltató cégek egy-egy 

munkatársa tartott előadást a környezettudatos projektekről. Dr. Radvánszky Bertalan a Pécsi Tudományegyetem: „Tovább a zöld úton” című beszámolója zárta az előadás-sorozatot. A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló listán olyan szempontok szerint rangsorolnak, mint: mekkora zöldterületek 

találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek. A Modern Városok Programban megvalósuló egyetemfejlesztés ugyancsak szem 

előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldásokat. „Smart Building” lesz az Általános Orvostudományi Kar új elméleti tömbje, amelynél nagy figyelmet fordítanak a zöldfelületek arányára, s megteremtik a kerékpáros közlekedés feltételeit is.
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2018-05-24 Dunántúli Napló Továbbra is zöld úton halad a PTE 

PÉCS A Pécsi Tudományegyetem idén a 179. helyen áll a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán és emiatt elérkezettnek látta az időt arra, hogy nyisson a társintézmények és nagy szolgáltatók felé. Szerdán a Szántó Irodaház dísztermében tartott workshopon a pécsi szolgáltató cégek egy-

egy munkatársa tartott előadást a környezettudatos projektekről. Dr. Radvánszky Bertalan a Pécsi Tudományegyetem: „Tovább a zöld úton” című beszámolója zárta az előadás-sorozatot. A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló listán olyan szempontok szerint rangsorolnak, mint: mekkora zöldterületek 

találhatók az egyetemek campusain, menynyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek. A Modern Városok Programban megvalósuló egyetemfejlesztés ugyancsak 

szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldásokat. „Smart Building” lesz az Általános Orvostudományi Kar új elméleti tömbje, amelynél nagy figyelmet fordítanak a zöldfelületek arányára, s megteremtik a kerékpáros közlekedés feltételeit is.
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2018-05-22 Pécsi Hírek Új oktatási csarnokai lesznek a pécsi egyetemnek 

Összesen mintegy 1500 négyzetméteres acélszerkezetű csarnokokkal bővül a Pécsi Tudományegyetem. Műszaki és Informatikai Kara (PTE-MIK) – közölte a felsőoktatási intézmény szerdán. A pécsi önkormányzat által a kormánnyal megkötött megállapodás alapján a Modern Városok Program forrásaiból – mintegy 685 

millió forintos beruházással – létrehozandó épületek várhatóan 2019 februárjában készülnek el. A kar Boszorkány úti telephelyén a munkaterületet már átadták a

kivitelezőnek. Az utóbbi években a karon jelentősen megugró nemzetközi hallgatói létszámhoz és a műszaki tudományokkal szembeni elvárásokhoz igazodva építész- és gépészműhelyek épülnek – idézték a közleményben Medvegy Gabriella dékánt. A kar vezetője hozzátette, hogy az épületek egyben építészeti 

kísérletek is. „Úgynevezett ismételhető primerszerkezettel, szerelt acélszelvényekből készülnek, fekete páncélzattal, az oktatást támogató nagy transzparensfelületekkel, átlátható, nem szeparálódó, multifunkcionális terekkel" – közölte Medvegy Gabriella. Megfogalmazása szerint az épületek belső arculata „kortárs 

industrial design, tiszta színekkel, ipari anyagokkal, látszó gépészeti rendszerrel". 
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2018-05-22 bama.hu Csarnokok építésébe kezdett a műszaki kar

Két, összességében 1477 négyzetméteres acélszerkezetű csarnokkal bővül a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) oktatási területe. A PTE Modern Városok Programon belül megvalósítandó fejlesztési koncepció mentén alakult ki a végleges és ideális struktúra a PTE MIK Boszorkány úti 

telephelyén. Egyrészt egy komoly volumenű telephely-egyesítés történik, mely egyben teret enged a fiatal Gyógyszerésztudományi Kar fejlődési ambícióinak a Rókus utcában, másrészt lehetővé teszi, hogy a jelenleg kettéosztott (Rókus utca – Boszorkány út) MIK szervezeti rendszere racionálisan egybeolvadjon. 

Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja elmondta, az utóbbi években a karon jelentősen megugrott a nemzetközi hallgatói létszám. Ehhez a pozitív tendenciához, a műszaki tudományokkal szembeni elvárásokhoz, valamint a nemzetközi trendekhez igazodva építész és gépész műhelyek épülnek. Az épület egyben 

építészeti kísérlet is: úgynevezett ismételhető primer szerkezettel, szerelt acél szelvényekből készül, fekete páncélzattal, az oktatást támogató nagy transzparens felületekkel, átlátható, nem szeparálódó, multifunkcionális terekkel. A munkaterületet már átadták a kivitelező cégnek, várhatóan jövő év februárjában, 

nettó 684,78 millió forintból valósul meg a beruházás.
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2018-05-16 webradio.hu Modern városok - Két új oktatási csarnokkal bővül a pécsi egyetem műszaki kara

Két, összesen mintegy 1500 négyzetméteres acélszerkezetű csarnokkal bővül a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE-MIK) - közölte a felsőoktatási intézmény szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint a Modern városok program forrásaiból - mintegy 685 millió forintos beruházással - megvalósuló 

épületek várhatóan 2019 februárjában készülnek el.  A kar Boszorkány úti telephelyén a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek - írták. Az utóbbi években a karon jelentősen megugró nemzetközi hallgatói létszámhoz és a műszaki tudományokkal szembeni elvárásokhoz igazodva építész- és gépészműhelyek 

épülnek - idézték a közleményben Medvegy Gabriella dékánt. A kar vezetője hozzátette, hogy az épületek egyben építészeti kísérletek is. "Úgynevezett ismételhető primerszerkezettel, szerelt acélszelvényekből készülnek, fekete páncélzattal, az oktatást támogató nagy transzparensfelületekkel, átlátható, nem 

szeparálódó, multifunkcionális terekkel" - közölte Medvegy Gabriella. Megfogalmazása szerint az épületek belső arculata "kortárs industrial design, tiszta színekkel, ipari anyagokkal, látszó gépészeti rendszerrel".

(MTI)
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2018-05-16 tervlap.hu Két új oktatási csarnokkal bővül a pécsi egyetem műszaki kara a Modern Városok Program keretében u.a.
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how/id/6124

2018-05-16 pecsma.hu Új oktatási csarnokai lesznek a pécsi egyetemnek u.a.
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2018-05-16 pecsma.hu Új oktatási csarnokai lesznek a pécsi egyetemnek u.a.
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2018-05-16 origo.hu Két új oktatási csarnokkal bővül a Pécsi Egyetem u.a.
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2018-05-16 magyaridok.hu KÉT ÚJ OKTATÁSI CSARNOKKAL BŐVÜL A PÉCSI EGYETEM MŰSZAKI KARA u.a.
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2018-05-16 hirado.hu Két új oktatási csarnokkal bővül a pécsi egyetem műszaki kara u.a.
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A Pécsi Tudományegyetem - Modern Városok Program sajtómegjelenései
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2018-05-16 bama.hu Két új oktatási csarnokkal bővül a pécsi egyetem műszaki kara u.a.
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2018-05-16 pecsinapilap.hu Építészeti kísérlet is a pécsi műszaki kar fejlesztése

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) oktatási területe két, összességében 1477 négyzetméteres acélszerkezetű csarnokkal bővül a Modern Városok Program keretből. A PTE Modern Városok Programon belül megvalósítandó fejlesztési koncepciója mentén alakult ki a végleges és 

ideális struktúra a PTE MIK Boszorkány úti telephelyén. Egyrészt egy komoly volumenű telephely-egyesítés történik, mely egyben teret enged a fiatal Gyógyszerésztudományi Kar fejlődési ambícióinak a Rókus utcában, másrészt lehetővé teszi, hogy a jelenleg kettéosztott (Rókus utca – Boszorkány út) MIK szervezeti 

rendszere racionálisan egybeolvadjon. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja elmondta: „Az utóbbi években a karon jelentősen megugrott a nemzetközi hallgatói létszám. Ehhez a pozitív tendenciához, a műszaki tudományokkal szembeni elvárásokhoz, valamint a nemzetközi trendekhez igazodva építész (É81) és 

gépész (G56) műhelyek épülnek.” – tájékoztatott a kar első embere. A korszerűen működtethető, a nemzetközi szintű mérnökoktatáshoz nélkülözhetetlen beruházás egyrészt objektum-orientált, ipari gyártást is modellező mérnök mikrocampus, másrészt a kísérletező, nagy fesztávú teret igénylő, kifejezetten a 

közösségi oktatást kívánó szakok, szakcsoportok működnek majd itt.„Az épület egyben építészeti kísérlet is: ún. ismételhető primer szerkezettel, szerelt acél szelvényekből készül, fekete páncélzattal, az oktatást támogató nagy transzparens felületekkel, átlátható, nem szeparálódó, multifunkcionális terekkel. A belső 

arculat kortárs industrial design, tiszta színekkel, ipari anyagokkal, látszó gépészeti rendszerrel.” – ismertette a részleteket Medvegy Gabriella.Az új épületek külső környezete ugyanúgy fontos, mint a beltartalom, a korszerű oktatáshoz az igényes és közösségi igényeket is kiszolgáló külterek tartoznak. Az egyébként 

léptékében rendkívülinek számító zöldfelületekkel a hallgatók még intenzívebben fognak majd találkozni, és utcabútor-állományában is fejlődik a campus. A munkaterületet a PTE átadta a kivitelező cégnek, gyakorlatilag megkezdődtek az organizációs és területelőkészítési munkálatok. A kivitelezés várható befejezése 

2019. február, és nettó 684,78 millió forint összegből valósul meg.
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2018-05-16 civilhetes.net Építészeti kísérlet is a pécsi műszaki kar fejlesztése u.a.
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2018-05-11 pecsinapilap.hu Nemzetközi összevetésben is erős a PTE!

Az előkelő 127. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings elnevezésű, ötven fejlődő ország felsőoktatási intézményeit összevető nemzetközi rangsorban. A PTE ezzel a helyezésével a legjobb vidéki és a második legjobb 

magyar egyetem lett – csak a Semmelweis előzi meg a pécsit a hazai intézmények közül. A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education Emerging Economies Rankings elnevezésű rangsorába, és így egyike lett az 50 országból rangsorolt közel négyszáz legjobb intézménynek. A „fejlődő gazdaságként” 

osztályozott 50 országból kerültek ki a figyelembe vett intézmények, de a végső legjobb 378 közé már csak 42 ország intézményei kerültek, tehát ez a helyezés kiemelkedő eredmény a kutatásközpontú egyetemek összevetésében. Ráadásul a rangsorolt egyetemek első harmadában található az alapításának 650. 

jubileumát tavaly ünneplő pécsi egyetem, a legjobb magyar vidéki felsőoktatási intézményként ebben a rangsorban – csak a Semmelweis előzi meg a PTE-t a hazai egyetemek közül. A rangsor ugyanazt a 13 teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings. Vizsgálják az egyes egyetemi 

erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, tudástranszfer és a nemzetközi megjelenés, „láthatóság”. Magát a módszertant átalakították, hogy alkalmas legyen a fejlődő gazdaságok egyetemeinek jellemzőinek mérésére is, így nagyobb súllyal vettek részt a felmérésben az egyetemek ipari kapcsolatai és 

a nemzetközi megjelenés. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese a friss eredmény kapcsán hangsúlyozta: „Évről évre megmérettetünk a nemzetközi rangsorokban, és egyre inkább kirajzolódik az a tendencia, hogy stabil a helyünk az erős középmezőnyben. Ráadásul ez azért szép eredmény, 

mert az ipari kapcsolatokat – mely komoly súllyal esik latba ebben az összevetésben – a Dél-dunántúli régióban bizonyítottan nehezebb kiépíteni, mint a tőlünk északabbra elhelyezkedő hazai intézményeknek. Ezzel együtt azon vagyunk, hogy tovább fejlődjünk, és a Modern Városok Program fejlesztésein keresztül az 

infrastruktúránkat is felfejlesszük az oktatási, kutatási és egészségügyi szolgáltatások színvonalához.” – mondta el Berke Gyula.
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2018-05-11 pecsiujsag.hu Előkelő helyen szerepel a PTE egy nemzetközi rangsorban

Az előkelő 127. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings elnevezésű, ötven fejlődő ország felsőoktatási intézményeit összevető nemzetközi rangsorban. A PTE ezzel a helyezésével a legjobb vidéki és a második legjobb 

magyar egyetem lett - csak a Semmelweis előzi meg a pécsit a hazai intézmények közül.  A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education Emerging Economies Rankings elnevezésű rangsorába, és így egyike lett az 50 országból rangsorolt közel négyszáz legjobb intézménynek. A „fejlődő gazdaságként" 

osztályozott 50 országból kerültek ki a figyelembe vett intézmények, de a végső legjobb 378 közé már csak 42 ország intézményei kerültek, tehát ez a helyezés kiemelkedő eredmény a kutatásközpontú egyetemek összevetésében. Ráadásul a rangsorolt egyetemek első harmadában található az alapításának 650. 

jubileumát tavaly ünneplő pécsi egyetem, a legjobb magyar vidéki felsőoktatási intézményként ebben a rangsorban - csak a Semmelweis előzi meg a PTE-t a hazai egyetemek közül. A rangsor ugyanazt a 13 teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings. Vizsgálják az egyes egyetemi 

erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, tudástranszfer és a nemzetközi megjelenés, „láthatóság". Magát a módszertant átalakították, hogy alkalmas legyen a fejlődő gazdaságok egyetemeinek jellemzőinek mérésére is, így nagyobb súllyal vettek részt a felmérésben az egyetemek ipari kapcsolatai és 

a nemzetközi megjelenés. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese a friss eredmény kapcsán hangsúlyozta: „Évről évre megmérettetünk a nemzetközi rangsorokban, és egyre inkább kirajzolódik az a tendencia, hogy stabil a helyünk az erős középmezőnyben. Ráadásul ez azért szép eredmény, 

mert az ipari kapcsolatokat - mely komoly súllyal esik latba ebben az összevetésben - a Dél-dunántúli régióban bizonyítottan nehezebb kiépíteni, mint a tőlünk északabbra elhelyezkedő hazai intézményeknek. Ezzel együtt azon vagyunk, hogy tovább fejlődjünk, és a Modern Városok Program fejlesztésein keresztül az 

infrastruktúránkat is felfejlesszük az oktatási, kutatási és egészségügyi szolgáltatások színvonalához." - mondta el Berke Gyula.
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2018-05-11 civilhetes.net Nemzetközi összevetésben is erős a PTE!

Az előkelő 127. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) Emerging Economies University Rankings elnevezésű, ötven fejlődő ország felsőoktatási intézményeit összevető nemzetközi rangsorban. A PTE ezzel a helyezésével a legjobb vidéki és a második legjobb 

magyar egyetem lett – csak a Semmelweis előzi meg a pécsit a hazai intézmények közül.

A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education Emerging Economies Rankings elnevezésű rangsorába, és így egyike lett az 50 országból rangsorolt közel négyszáz legjobb intézménynek. A „fejlődő gazdaságként” osztályozott 50 országból kerültek ki a figyelembe vett intézmények, de a végső legjobb 

378 közé már csak 42 ország intézményei kerültek, tehát ez a helyezés kiemelkedő eredmény a kutatásközpontú egyetemek összevetésében. Ráadásul a rangsorolt egyetemek első harmadában található az alapításának 650. jubileumát tavaly ünneplő pécsi egyetem, a legjobb magyar vidéki felsőoktatási 

intézményként ebben a rangsorban – csak a Semmelweis előzi meg a PTE-t a hazai egyetemek közül. A rangsor ugyanazt a 13 teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings. Vizsgálják az egyes egyetemi erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, tudástranszfer és a 

nemzetközi megjelenés, „láthatóság”. Magát a módszertant átalakították, hogy alkalmas legyen a fejlődő gazdaságok egyetemeinek jellemzőinek mérésére is, így nagyobb súllyal vettek részt a felmérésben az egyetemek ipari kapcsolatai és a nemzetközi megjelenés. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatási 

rektorhelyettese a friss eredmény kapcsán hangsúlyozta: Évről évre megmérettetünk a nemzetközi rangsorokban, és egyre inkább kirajzolódik az a tendencia, hogy stabil a helyünk az erős középmezőnyben. Ráadásul ez azért szép eredmény, mert az ipari kapcsolatokat – mely komoly súllyal esik latba ebben az 

összevetésben – a Dél-dunántúli régióban bizonyítottan nehezebb kiépíteni, mint a tőlünk északabbra elhelyezkedő hazai intézményeknek. Ezzel együtt azon vagyunk, hogy tovább fejlődjünk, és a Modern Városok Program fejlesztésein keresztül az infrastruktúránkat is felfejlesszük az oktatási, kutatási és 

egészségügyi szolgáltatások színvonalához.

 – mondta el Berke Gyula.

http://magyarepitok.hu/

mi-epul/2018/05/a-

pecsi-epitesz-es-gepesz-

hallgatoknak-epit-uj-

csarnokot-a-strabag

2018-05-04 magyarepitok.hu A pécsi építész és gépész hallgatóknak épít új csarnokot a Strabag

A beruházás az egyetem Modern Városok Program keretében megvalósuló nagyszabású fejlesztésének egyik eleme. Új műhelyet kapnak a Pécsi Tudományegyetem építész és gépész hallgatói a Modern Városok Program keretében. A Műszaki és Informatikai Kar oktatási területe egy 1477 négyzetméteres 

acélszerkezetű csarnokkal bővül a Boszorkány utcában.

Az épület kivitelezője a közbeszerzési értesítő szerint a Strabag Építő Kft., a szerződés összege nettó 684,78 millió forint. A Modern Városok Program keretében összesen 24,8 milliárd forintos támogatás jut az egyetemnek – az ebből megvalósuló egyik legnagyobb beruházás az Orvostudományi Kar új épülete, melyet a 

ZÁÉV Zrt. kivitelez.
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2018-04-22 Figyelő A HÉT BERUHÁZÁSAI

Válogatás a napokban bejelentett vagy lezárult új projektekből.

Gyártókapacítást bővítenek

Több mint háromszáz millió forintból vásárol és állít üzembe gyártókapacitást bővítő gépeket és berendezéseket, továbbá alakít ki új raklaptároló állványrendszert egri üzemében a Tobroco Machinery Kft.

A cég tájékoztatása szerint az 50 százalékban a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pályázatán elnyert uniós forrásból megvalósuló fejlesztés után az eddig munkagép-alkatrészeket gyártó, holland tulajdonú üzem teljes gépek összeszerelésére is képes lesz.

Kész a korszerűsítés

Lezárult a Földművelésügyi Minisztérium megújuló energiák felhasználását támogató projektje, amely uniós forrásból a tárca hét agrárszakképző intézményét szerelte föl napelemes rendszerekkel. A minisztérium közleménye szerint a 250 millió forintos fejlesztés a Környezeti és energiahatékonysági operatív program 

(Kehop) támogatásából valósulhatott meg a Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére című pályázat keretében. 

Felújítás Pécsen

Mintegy 140 millió forintos beruházással újítják fel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Ifjúság úti campusában található atlétikapályát - közölte a felsőoktatási intézmény. Azt írták, hogy az egyetem természettudományi karát érintő projekt a PTE átfogó fejlesztését a Modern Városok Program 25 milliárd forintos 

forrásából megvalósító program része.

Megújult tanösvény

Újításokkal, egyedi élményelemekkel bővítette az Ipolytarnóci Ősmaradványok turisztikai kínálatát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a 2018-as szezonra: megújult a lombkorona-tanösvény, ráadásul most már hologramos vetítésen elevenednek meg a régi idők állatai az ősi lábnyomoknál.

Borítókép: Kombóképen A Győri Nemzeti Színház (b) és a A Teatro Építész Műterem Kft. látványterve 2018. március 27-én. A színház a Teatro Építész Műterem Kft. tervei alapján újul meg a Modern városok program keretében 2019 és 2021 között (MTI Fotó: Krizsán Csaba).

https://zoom.hu/hir/20

18/04/19/140-millio-

forintbol-epul-a-pecsi-

egyetemen-futopalya/

2018-04-19 zoom.hu 140 millió forintból épül a pécsi egyetemen futópálya

Mintegy 140 millió forintos beruházással újítják fel a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Ifjúság úti campusában található atlétikapályát. Az egyetem természettudományi karát érintő projekt a PTE átfogó fejlesztését a Modern Városok Program 25 milliárd forintos forrásából megvalósító program része.

A beruházás során szabadtéri, hatsávos, rekortán-gumi borítású futópályát alakítanak ki, amelyet kora tavasztól késő őszig használhatnak majd a professzionális sporttudomány és testnevelés oktatásban részt vevő hallgatók, valamint a szabadidős sportolásra vágyó egyetemi és városi polgárok is..

A PTE atlétikapályáját mintegy 500 sportszakos hallgató használja rendszeresen felkészülése során. Szabadidős célból ugyanakkor több ezren edzenek ott. Az egyetem már átadta a munkaterületet a közbeszerzésen nyertes kivitelező cégnek, a beruházás várhatóan őszre készül el.

http://www.sikerado.hu

/sport/2018/04/19/Lesz

_min_futni

2018-04-19 sikerado.hu Lesz min futni ua.

https://www.pecsma.hu

/hirzona/megujul-pte-

sportpalyaja/
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2018-04-19 pecsma.hu
Megújul a PTE sportpályája

ua.

http://www.pecsinapila

p.hu/cikk/Megujul_a_pe

csi_egyetem_atletikapal

yaja/212819/

2018-04-19 pecsinapilap.hu Megújul a pécsi egyetem atlétikapályája ua.

https://magyaridok.hu/

belfold/felujitjak-a-

pecsi-egyetem-

atletikapalyajat-

3015652/

2018-04-19 magyaridok.hu Felújítják a pécsi egyetem atlétikapályáját ua.

http://csalad.hu/2018/0

4/19/felujitjak-a-pecsi-

egyetem-sportpalyajat

2018-04-19 csalad.hu Felújítják a pécsi egyetem atlétikapályáját ua.

https://www.bama.hu/k

ozelet/felujitjak-a-pecsi-

egyetem-

atletikapalyajat-

1313155/

2018-04-19 bama.hu Felújítják a pécsi egyetem atlétikapályáját ua.

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=253731&date=201

8/04/18&filename=2537

31.pdf

2018-04-18 Dunántúli Napló Új, belvárosi campus születhet

Hamarosan teljesen átalakítják, felújítják az évek óta üresen álló egykori Csorba Győző Megyei Könyvtár épületét. Az ingatlan már a Pécsi Tudományegyetem kezelésében áll, az elképzelések szerint a létesítményt teljesen felújítják, hogy a későbbiekben az egészségtudományi kar vegye birtokba oktatási célokra. 

Immár évek óta áll üresen és elhagyatottan az Apáca utcáról nyíló, egykor a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak otthont adó épületegyüttes. A bibliotéka még az EKF-év idején, 2010-ben költözött át az akkor frissen épület Tudásközpontba, az ingatlan azóta kihasználatlan. A műemlék jellegű épület elég rossz 

állapotban van, s a graffitizők sem kímélték a falait. Ennek ellenére van jövője a létesítménynek, hiszen a vonatkozó vagyonkezelési szerződést aláírását követően az épület 2017 júliusában átkerült a Pécsi Tudományegyetem kezelésébe, az universitasnak pedig konkrét hasznosítási elképzelései vannak az ingatlannal 

kapcsolatban. Mint ismert, a PTE a Modern Városok Program keretében sok milliárd forintból hajthat végre fejlesztéseket, amelyek gyakorlatilag az öszszes kart érintik. Az egészségtudományi kar esetében a cél egy belvárosi campus kialakítása, amelyhez az első lépéseket is megtették. Megszépült a Vörösmarty utcai 

épület, a Szepesy utcai tömbben oktatási és demonstrációs termeket alakítanak ki. Nem marad ki a sorból az egykori megyei könyvtár létesítménye sem. Kottász Gergely, az egyetem sajtóreferense közölte, a tervek szerint a teljes körű felújítást követően az egészségtudományi fakultás oktatási tevékenységre fogja 

használni a most a múltjához még méltatlan állapotban lévő ingatlant. A kivitelezési munkálatok jelenleg közbeszerzés alatt állnak, a beruházás összköltségét a beérkezett ajánlatok tükrében tudják majd csak megmondani. Azt még egyelőre nem tudni, hogy a projekt mikor kezdődhet el és mikorra fejeződhet be.

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=253195&date=201

8/03/26&filename=2531

95.pdf

2018-03-26 Pécsi Hírek E-buszok és útfejlesztések is jöhetnek Pécsen

A Modern Városok Program keretében elektromos buszokat vásárolnak, utakat és járdákat újítanak fel, és az egyetemi fejlesztésekre is több forrást szánnának – erről tárgyalt a napokban Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter Páva Zsolttal, Pécs polgármesterével, Csizi Péterrel 

és Hoppál Péter pécsi parlamenti képviselőkkel. A Modern Városok Program lebonyolításáért felelős miniszter a pécsi városvezetőkkel áttekintette az Orbán Viktor kormányfővel néhány éve megkötött megállapodásban rögzített fejlesztési programokat. Kósa Lajos a tárgyalás után a sajtónak elmondta, Pécs a 

rendszerváltás után Miskolc mellett a legnehezebb helyzetbe került a szocialista nehézipar összeomlásával, s ennek a hozadékát máig kénytelen viselni. Ugyanakkor egy-egy városfejlesztés hosszú távú, az urbanizációs tervek legalább ötven évre szólnak, tehát ilyen távlatokban kell gondolkodni. A kormány szándéka 

az, hogy Pécs a Kárpátmedence ezen térségének urbanizációs központja legyen és ezt a pályát be tudja futni, tette hozzá. A miniszter kitért arra is, hogy azért kell kiegyensúlyozottan végrehajtani a fejlesztéseket, mert ha egy város előreszalad bizonyos területen, akkor egyensúlyi zavar jön létre. Pécs számára az 

Európa Kulturális Fővárosa program kiváló lehetőséget adott; nagyszerű kulturális fejlesztéseket hoztak létre, ám azokat Pécs azért nem tudja fenntartani, mert sokkal nagyobb, 400 ezer fős agglomerációra lenne ehhez szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy a pécsi kulturális létesítmények országos jelentőségű kulturális 

https://www.teol.hu/ko

zelet/helyi-

kozelet/kpvk-

korszerusites-1064509/

2018-03-24 teol.hu Gőzerővel indul a fejlesztés és a korszerűsítés Szekszárdon

Új képzések indulnak a PTE szekszárdi karán. Az egyetem a térségben élő fiataloknak kínál jól kamatoztatható tudást. Megkezdődik hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán az a beruházás, amely új képzési irányokat nyit az intézmény előtt és hosszú távon 

biztosítja a megye egyetlen felsőoktatási intézményének a megmaradását. A szerződés szerint száz nap alatt be is fejeződnek a munkák. Mint Prof. Dr. Horváth Béla dékán elmondta, a küldetési nyilatkozatuk szerint céljuk a társadalmi felemelkedés segítése. Ez azt is jelenti, hogy olyan képzéseket indítsanak, amelyek 

segítik a térséget, hogy a fiatalok itthon tudjanak részt venni a felsőoktatásban, s diplomájukat szülőhelyükön tudják kamatoztatni. Hiszen az a tapasztalat, aki felsőfokú tanulmányait Budapesten végzi, az általában ott is marad. A beruházás története még 2014 áprilisában kezdődött, amikor előzetes tárgyalások után 

összehívták a térségben, elsősorban a megyeszékhelyen működő, autóalkatrész beszállításával foglalkozó műszaki vállalkozások vezetőit. Rajtuk kívül jelen voltak politikusok és polgármesterek is. A szándék az volt, hogy megbeszéljék, milyen szakemberekre van szüksége a térségnek, és ennek megfelelően milyen 

irányba határozzák meg a kar fejlesztési politikáját. A megbeszélésen két területen mutatkozott szakemberigény. Az egyik a borászképzés, hiszen a térség húzóágazata a borászat, tehát szükség van fiatal szakemberekre. A műszaki területen égető hiány mutatkozik jól képzett, idegen nyelvet jól beszélő, elkötelezett 

gépészmérnökökre. Ideértve az atomerőmű bővítéséhez szükséges szakembereket is. A történet másik szála szintén 2014-hez kapcsolódik, amikor Orbán Viktor miniszterelnök pécsi látogatása során 24 milliárdos támogatást ígért, hogy a Pécsi Tudományegyetem 2020-ig duplázza meg a külföldi hallgatók számát. Az 

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=253094&date=201

8/03/23&filename=2530

94.pdf

2018-03-23 Tolnai Népújság Elkezdik a kar átalakítását

Új képzések indulnak a PTE szekszárdi karán. Az egyetem a térségben élő fiataloknak kínál jól kamatoztatható tudást. Elkezdik a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karán azt a beruházást, amely új képzési irányokat nyit az intézmény előtt, és hosszú távon biztosíthatja a megye egyetlen felsőoktatási intézményének a 

megmaradását. Prof. Dr. Horváth Béla, a KPVK dékánja elmondta, céljuk a társadalmi felemelkedés segítése.

Gőzerővel indul a fejlesztés és a korszerűsítés

Szekszárdon Hétszázmillió forintot használhat fel az egyetemi kar a közös pénzből. Megkezdődik hétfőn a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán az a beruházás, amely új képzési irányokat nyit az intézmény előtt és hosszú távon biztosítja a megye egyetlen felsőoktatási 

intézményének a megmaradását. A szerződés szerint száz nap alatt be is fejeződnek a munkák. Mint Prof. Dr. Horváth Béla dékán elmondta, a küldetési nyilatkozatuk szerint céljuk a társadalmi felemelkedés segítése. Ez azt is jelenti, hogy olyan képzéseket indítsanak, amelyek segítik a térséget, hogy a fiatalok itthon 

tudjanak részt venni a felsőoktatásban, s diplomájukat szülőhelyükön tudják kamatoztatni. Hiszen az a tapasztalat, aki felsőfokú tanulmányait Budapesten végzi, az általában ott is marad. A beruházás története még 2014 áprilisában kezdődött, amikor előzetes tárgyalások után összehívták a térségben, elsősorban a 

megyeszékhelyen működő, autóalkatrész beszállításával foglalkozó műszaki vállalkozások vezetőit. Rajtuk kívül jelen voltak politikusok és polgármesterek is. A szándék az volt, hogy megbeszéljék, milyen szakemberekre van szüksége a térségnek, és ennek megfelelően milyen irányba határozzák meg a kar fejlesztési 

politikáját. A megbeszélésen két területen mutatkozott szakemberigény. Az egyik a borászképzés, hiszen a térség húzóágazata a borászat, tehát szükség van fiatal szakemberekre. A műszaki területen égető hiány mutatkozik jól képzett, idegen nyelvet jól beszélő, elkötelezett gépészmérnökökre. Ideértve az 

atomerőmű bővítéséhez szükséges szakembereket is. A történet másik szála szintén 2014-hez kapcsolódik, amikor Orbán Viktor miniszterelnök pécsi látogatása során 24 milliárdos támogatást ígért, hogy a Pécsi Tudományegyetem 2020-ig duplázza meg a külföldi hallgatók számát. Az akkori 2300-ról mintegy ötezerre 

növelik a külföldi hallgatók létszámát. Kemény harcok során sikerült elérni, hogy a szekszárdi projekt is bekerülhessen a nagy egyetemfejlesztési programba, mondta a dékán. A társkarok dékánjai közül többen és pécsi politikusok is minden tárgyaláson felvetették, hogy a szekszárdi fejlesztést miért nem a szekszárdi 

Modern Városok Programból finanszírozzák. Végül sikerült elérni, hogy hétszázmillió forintot használhat fel a szekszárdi kar az egyetemi pénzből. Ebből alakítják ki a Rákóczi utca 1. alatti főépületben a harmadik emeleten a szőlészborász szakhoz és a műszaki képzéshez szükséges laboratóriumokat. Megcsinálják 

emellett a tetőt, és árnyékolással látják el a nyugati oldalt, mert májustól az ottani termekben olyan meleg van, hogy alig lehet tanítani. Jut még pénz a kollégiumra is, teljes egészében felújítják például a vizesblokkokat. A szekszárdi átalakítás és a laborok kialakítása mintegy 520 millió forintba kerül majd, a fennmaradó 

összeget Pécsett költik el, hiszen a szőlész-borász képzés két szemeszterrel ott indul, és az utolsó is ott zajlik a Szőlészeti-Borászati Kutatóintézetben. Ezen fejlesztésekből a szekszárdi kar hallgatói is részesülnek. A műszaki képzést a Műszaki és Informatikai Karral közösen csinálják, ezen belül Szekszárdon lesz a három 

szemeszteres rendszertechnika specializáció. Ennek a kialakítója és szakfelelőse Katona Tamás professzor. A képzés profiljának a kialakításakor figyelembe vették a szekszárdi autóalkatrész-beszállító üzemek igényeit. A dékán kiemelte a BHG igazgatója, Jobbágy Gábor szakmai és erkölcsi segítségét. Számításba vették 

az atomerőmű bővítésének képzési igényeit is. A rendszertechnikai laboratóriumok kialakítására mintegy százmillió forint költhető. Mindezen célok megvalósításához oktató gárdára is szükség van. Mintegy hetvenmillió forint uniós pályázati pénzből tudják finanszírozni az új oktatók bérét 2017 és 2021 között. Már 

vettek fel új szakembereket teljes, vagy félállásban, akik már most dolgoznak a fejlesztéseken. Több mint ötvenmillió forintot költenek a vidékfejlesztési programra, a többit pedig a gyógypedagógus-képzésre. Egy tavalyi nyertes uniós pályázat segítségével igyekeznek közelebb hozni a középiskolásokat a természet és 

a műszaki tudományokhoz. Már el is kezdték a Szent László szakképzővel közösen, hogy matematika és fizika érzékenyítő foglalkozások keretében megszerettessék a diákokkal a műszaki pályát, s majd jelentkezzenek a műszaki felsőoktatásba. A projektet a későbbiekben ki akarják terjeszteni más középiskolákra is.

Új képzések indulnak

A korábbi profilok közül a jövőben is megmarad a hagyományos alsófokú pedagógusképzés. A csecsemő- és kisgyermekgondozó, az óvodapedagógus és a tanító szak mellé gyógypedagógus-képzés is indul a szekszárdi karon. Ennek kész a szakindítási anyaga, a jövő hónapban az egyetemi szenátus elé terjesztik. 

Elkészült a vidékfejlesztési agrármérnök szak képzési anyaga is, amelyről már a héten tárgyal a szenátus. Elnyertek egy uniós pályázatot, amelynek keretében néhány külföldi partneregyetemmel együtt a vidékfejlesztéshez kapcsolódó mesterszak képzési tartalmát dolgozzák ki. Ennek lesz angol és magyar nyelvű 

változata is. A turizmus-vendéglátás szak az idén kifut Szekszárdon. Az új szakindításokkal és a megvalósuló beruházásokkal reményteli fejlesztés kezdődik meg a megye egyetlen felsőoktatási intézményében – mondta a szekszárdi kar dékánja, Prof. Dr. Horváth Béla. 
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2018-03-21 Dunántúli Napló Számíthat az állam támogatására a PTE

Több évtizedre szóló tervet dolgoznak ki Pécs fejlesztése érdekében, a cél, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon – jelentette be Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter. Több évtizedre szóló tervet dolgoznak ki Pécs fejlesztése 

érdekében, a cél, hogy a város a Kárpátmedence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon – jelentette be Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter tegnap Pécsett. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az állam szerepet vállal a pécsi buszközlekedés működtetésében, és 

további támogatásra számíthat a PTE is. Kósa Lajos, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Csizi Péter és Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselőkkel közösen tartott tegnap sajtójékoztatót Pécsett azt követően, hogy áttekintették a Modern városok program keretében megvalósuló pécsi fejlesztések eredményeit. A 

miniszter közölte, hogy a program keretében a korábbi barnamezős fejlesztésekre jóváhagyott mintegy 4,5 milliárdot a közlekedés fejlesztésére fordíthatja a város, az állam szerepet vállal a buszközlekedés fenntartásában valamint azt is, hogy tovább támogatásra számíthat az egyetem. Kósa Lajos bejelentette, a 

választást követően kidolgozzák Pécs hosszútávra szóló fejlesztési tervét, ehhez több százmilliárd forintra számíthat a város. A politikus elmondta, a Trianon utáni Magyarországon Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs vált régiós szempontból is meghatározó várossá. A szocializmus bukását követően Miskolc és 

Pécs szenvedte el a legnagyobb veszteségeket az ipar összeomlásával, az alapvető adottságok tekintetében Pécs van a legkedvezőtlenebb helyzetben. – A városok fejlesztését illetően távlatokban érdemes csak gondolkodni, azt szeretnénk, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává 

váljon – fogalmazott a miniszter. – Végig kell gondolnunk, hogy a következő harminc-ötven évben ehhez milyen lépésekre van szükség. Például a kulturális infrastruktúra esetében azt látjuk, hogy a csodálatos Kodály Központ és a Zsolnay Negyed egy négyszázezres város igényeinek felel meg, ezért a működtetésére 

nem lehet, nem lehetett képes a város, ezért ezt átvállalta az állam – mondta Kósa Lajos. A miniszter kiemelte, a már megkezdett vagy előkészítés alatt álló progamok részeként 76 milliárd forintot fordítanak az M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát 

határig. Bejelentette, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúra-fejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely. A Modern városok program keretében 

a legnagyobb összeg, 24 milliárd forint az egyetemi fejlesztésekre érkezik. – A program első üteme már zajlik, azonban már most látható, a második ütemre nem lesz elég ez a pénz. Azt kértem Csizi Pétertől, folytasson tárgyalásokat az egyetem vezetésével, mekkora összegre lesz még szükség, a kormányzat segítségére 

továbbra is számíthatnak ebben az ügyben is – mondta Kósa Lajos. Hozzátette, a megyei jogú városok közül csak ötben, köztük Pécsett működteti az önkormányzat a helyi közösségi közlekedést, mindenhol másutt az állam. - Ez így Pécs esetében sem tartható fent, a kormánynak az a szándéka, hogy ezen változtasson, 

javaslat készül a megoldásra.

Kétmilliárd forint a kultúrára

Csizi Péter az egyetemi fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, rövidesen megkezdi a PTE vezetőivel az egyeztetéseket a továbbiakat illetően. A hallgatói létszámot illetően a várakozások teljesülnek, jelenleg már 4200 külföldi diák tanul Pécsett. Hoppál Péter a pécsi kulturális intézményekről szólva azt mondta, a város 

régiós szerepe ezen a területen már kézzelfogható, budapesti, eszéki Kodály-bérletesek is vannak. Bejelentette, az intézmények fenntartására idén már egymilliárd 870 milliót költ az állam, jövőre pedig ez az összeg átlépi a kétmilliárdot. 
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2018-03-21 kormany.hu Pécset a Kárpát-medence délnyugati központjává kell fejleszteni

A következő 30-50 évben Pécset a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává kell fejleszteni - mondta a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden a baranyai megyeszékhelyen. Kósa Lajos a Modern városok program pécsi fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatón Pécs 

várostörténetét, adottságait, nemzetközi kapcsolódási pontjait is felidézve, illetve azokat más magyar nagyvárosokéval is összevetve kijelentette, hogy baranyai megyeszékhely a rendszerváltást követő első húsz évben "nem találta meg a fejlődési útját". "Pécs a 2010-es évekig elszenvedte a szocialista nagyipar 

bedőlését" - hangoztatta a tárca nélküli miniszter, aki a hosszú távú fejlesztési koncepció kidolgozásának, valamint a modernizációs lépések egymásra épülésének fontosságát is hangsúlyozta. Azon kell gondolkodunk, hogy a következő 30-50 évben Pécset fel tudjuk-e úgy fejleszteni, hogy a Kárpát-medence délnyugati 

részének a város legyen az urbanizációs központja - hangoztatta Kósa Lajos. Távlati célként a miniszter a többi között egy 200 ezres népességgel, oktatási központtal rendelkező város vázolt fel, amely tengeri kijárattal is rendelkezik - utalt a szlovéniai Koper kikötővárosára. A miniszter azt mondta, hogy a 2010-es 

Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében a város olyan infrastruktúrát hozott létre, amelyet nem tud eltartani, ugyanakkor méltatta az EKF-projekt keretében létrehozott Kodály Központot és Zsolnay Kulturális Negyedet. A pécsi fejlesztési program egyik eleme pont e "túlszaladás" pénzügyi 

következményeinek pénzügyi kisegítéseire szolgál - fűzte hozzá. Mint Kósa Lajos bejelentette, segítséget nyújt egy olyan távlatos fejlesztési terv kidolgozásához, amely több százmilliárd forintos fejlesztést tartalmaz. Álláspontja szerint ezek nem elrugaszkodott tervek, mert - mint felidézte - a megyeszékhelyre az elmúlt 

nyolc évben 158 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett. Az április 8-ai országgyűlési választásokra utalva kitért arra is, hogy az ilyen volumenű fejlesztések "alfája és ómegája, hogy Magyarország ne térjel le arról az útról, amelyen most jár". A konkrétumokra térve kiemelte, hogy 76 milliárd forintot fordítanak a 

program forrásaiból az M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig. A közlekedés fejlesztését Pécs a tervekben meghatározott regionális szerepének feltételének nevezte, majd szólt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) átfogó fejlesztését a program 24,8 

milliárdos keretéből megvalósító campusbővítésről. Az egyetemi program első üteme sínen van, több mint 15 milliárd forint már a PTE-nél van - mondta. Kiemelte ugyanakkor, hogy fennmaradó összegből az egyetem a fejlesztéseit nem fogja tudni megvalósítani, ezért azok többletforrást igényelnek. A miniszter 

bejelentette azt is, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely. A közösségi közlekedési térve a miniszter 

ismertette, hogy a megyei jogú városok közül ötnek - köztük Pécsnek - van saját közlekedési vállalata. A kormány szándéka, hogy ennek a problémának megoldására letesz egy javaslatot - fejtette ki Kósa Lajos, aki szerint nem fenntartható helyzet, hogy egyes megyei jogú városokban az állam finanszírozza a 

tömegközlekedést, máshol pedig nem. Páva Zsolt polgármester beszámolt arról, hogy Pécs a többi városhoz képest időarányosan "meglehetősen jól teljesít" a programban. Közölte: évente óriási összeget, 2 milliárd forintot fordítanak a közösségi közlekedés fenntartására, amit a város tartósan nem képes 

finanszírozni. A programnak a barnamezős területek rendezésére szánt keret forrásait az egyebek mellett az önkormányzat elektromos buszok beszerzésére kívánja fordítani - jelezte. Csizi Péter és Hoppál Péter Pécs - újraválasztásukért induló - fideszes országgyűlési képviselői az eseményen a fejlesztési program 

eddigi eredményeiről és további irányairól beszéltek. Csizi Péter arról is tájékoztatott, hogy pécsi élményfürdő és sportközpont előkészítési, tervezési munkálatai és vizsgálatai már elkészültek. Képviselőtársa, Hoppál Péter a többi között az iparfejlesztés szükségességét is hangsúlyozta, majd szólt arról, hogy jövőre 2 

milliárd forint fölé emelkedik a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ intézményrendszerének állami támogatása.
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2018-03-20 pecsiujsag.hu Szerepet vállal az állam a pécsi buszközlekedés működtetésében, további támogatásra számíthat a PTE

Több évtizedre szóló tervet dolgoznak ki Pécs fejlesztése érdekében, a cél, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon, jelentette be Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter. Közölte azt is, hogy a Modern városok program keretében a 

korábbi barnamezős fejlesztésekre jóváhagyott mintegy 4, 5 milliárdot a közlekedés fejlesztésére fordíthatja a város, az állam szerepet vállal a buszközlekedés fenntartásában valamint azt is, hogy tovább támogatásra számíthat az egyetem. Kósa Lajos bejelentette, a választást követően kidolgozzák Pécs hosszú távra 

szóló fejlesztési tervét, ehhez több százmilliárd forintra számíthat a város. Kósa Lajos, Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Csizi Péter és Hoppál Péter fideszes országgyűlési képviselőkkel közösen tartott sajtótájékoztatót azt követően, hogy áttekintették a Modern városok program keretében megvalósuló pécsi 

fejlesztések eredményeit. A politikus elmondta, a Trianon utáni Magyarországon Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs vált régiós szempontból is meghatározó várossá. A szocializmus bukását követően Miskolc és Pécs szenvedte el a legnagyobb veszteségeket az ipar összeomlásával, az alapvető adottságok 

tekintetében Pécs van a legkedvezőtlenebb helyzetben. A városok fejlesztését illetően távlatokban érdemes csak gondolkodni, azt szeretnénk, hogy a város a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává váljon - fogalmazott a miniszter.- Végig kell gondolnunk, hogy a következő harminc-ötven 

évben ehhez milyen lépésekre van szükség. Nem szabad egyet-kettőt kihagyva nagyot ugorni, mert annak hátulütői lehetnek. Például a kulturális infrastruktúra esetében azt látjuk, hogy a csodálatos Kodály Központ és a Zsolnay Negyed egy négyszázezres város igényeinek felel meg, ezért a működtetésére nem lehet, 

nem lehet, nem lehetett képes a város, ezért ezt átvállalta az állam. - A választást követően a város vezetőivel közösen dolgozzuk ki a város hosszú távra szóló fejlesztési tervét, amelynek megvalósítására több százmilliárd forintra számíthat Pécs. Kiemelte, a már megkezdett vagy előkészítés alatt álló progamok 

részeként 76 milliárd forintot fordítanak aZ M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig. Bejelentette, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi 

igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely. A Modern városok program keretében a legnagyobb összeg, 24 milliárd forint az egyetemi fejlesztésekre érkezik. - A program első üteme már zajlik, azonban már most látható, a második ütemre nem 

lesz elég ez a pénz. Azt kértem Csizi Pétertől, folytasson tárgyalásokat az egyetem vezetésével, mekkora összegre lesz még szükség, a kormányzat segítségére továbbra is számíthatnak ebben az ügyben is - mondta Kósa Lajos. Hozzátette, a megyei jogú városok közül csak ötben, köztük Pécsett működteti az 

önkormányzat a helyi közösségi közlekedést, mindenhol másutt az állam. - Ez így Pécs esetében sem tartható fent, a kormánynak az a szándéka, hogy ezen változtasson, javaslat készül a megoldásra.

Időarányosan jól állunk

Páva Zsolt a sajtótájékoztatón azt emelte ki, hogy időarányosan Pécs jól áll a Modern városok program keretében megcélzott fejlesztések megvalósításában. Hozzátette, a buszközlekedést a szocialista városvezetéstől örökölt helyzet miatt a szakadék széléről állították vissza a helyes pályára, az évente mintegy 

kétmilliárd forint, ezzel kapcsolatos terhek viselésére a város nem képes, ezért ő is szükségesnek tartja az állam szerepvállalását. Elmondta azt is, a források átcsoportosításból származó összeg jelentős részét elektromos buszok beszerzésére fordítják, amelyek birtokában a költségek jelentősen csökkenthetők.

Kétmilliárd kultúrára

Csizi Péter az egyetemi fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, rövidesen megkezdi a PTE vezetőivel az egyeztetéseket a továbbiakat illetően. A hallgatói létszámot illetően a várakozások teljesülnek, jelenleg már 4200 külföldi diák tanul Pécsett. Hoppál Péter a pécsi kulturális intézményekről szólva azt mondta, a város 

régiós szerepe ezen a területen már kézzelfogható, budapesti, eszéki Kodály-bérletesek is vannak. Bejelentette, az intézmények fenntartására idén már egymilliárd 870 milliót költ az állam, jövőre pedig ez az összeg átlépi a kétmilliárdot.
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2018-03-20 pecsma.hu E-buszok és útfejlesztések jöhetnek Pécsen

A Modern Városok Program keretében elektromos buszokat vásárolnak, utakat és járdákat újítanak fel, és az egyetemi fejlesztésekre is több forrást szánnának – erről tárgyalt kedden Kósa Lajos, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter Páva Zsolttal, Pécs polgármesterével, Csizi Péterrel és 

Hoppál Péter pécsi parlamenti képviselőkkel. A Modern Városok Program lebonyolításáért felelős miniszter a pécsi városvezetőkkel áttekintette az Orbán Viktor kormányfővel néhány éve megkötött megállapodásban rögzített fejlesztési programokat. Kósa Lajos a tárgyalás után a sajtónak elmondta, Pécs a 

rendszerváltás után Miskolc mellett a legnehezebb helyzetbe került a szocialista nehézipar összeomlásával, s ennek a hozadékát máig kénytelen viselni. Ugyanakkor egy-egy városfejlesztés hosszú távú, az urbanizációs tervek legalább ötven évre szólnak, tehát ilyen távlatokban kell gondolkodni. A kormány szándéka 

az, hogy Pécs a Kárpát-medence ezen térségének urbanizációs központja legyen és ezt a pályát be tudja futni, tette hozzá. A miniszter kitért arra is, hogy azért kell kiegyensúlyozottan végrehajtani a fejlesztéseket, mert ha egy város előreszalad bizonyos területen, akkor egyensúlyi zavar jön létre. Pécs számára az 

Európa Kulturális Fővárosa program kiváló lehetőséget adott; nagyszerű kulturális fejlesztéseket hoztak létre, ám azokat Pécs azért nem tudja fenntartani, mert sokkal nagyobb, 400 ezer fős agglomerációra lenne ehhez szükség. Azt is hangsúlyozta, hogy a pécsi kulturális létesítmények országos jelentőségű kulturális 

központok, hasonlóan a Művészetek Palotájához, vagy a Nemzeti Színházhoz, éppen ezért is a Modern Városok Program ezek fenntartását is elősegíti. Hoppál Péter kulturális államtitkár mindehhez hozzáfűzte, ennek keretében már 1,87 milliárdos állami támogatást kap a Kodály Központ és a Zsolnay-negyed, ami 

jövőre 100 millió forinttal emelkedik. Kósa Lajos beszélt arról is, hogy a választások után több száz milliárdos fejlesztési tervet is szeretnének elkészíteni, s bár hatalmas összegről van szó, viszont ez azért sem elrugaszkodott terv, mert a Fidesz-kormány idején 158 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll Pécs 

rendelkezésére. – Ha azonban szocialista kormányzat érkezik a 2002–2010 között megtapasztalt teljesítményével, az ország csődbe juttatásával, akkor egészen más helyzet áll elő. Sőt, ha mindezt még megfejelik a nagyjából negyvenezer migráns eltartásával, akkor ilyen fejlesztési tervek nem lesznek, mert másra kell 

majd a pénz – mondta.

Továbbépítik az M60-ast is

A miniszter a közlekedésfejlesztést is fontosnak tartja, mivel a regionális szerephez ez elengedhetetlen, ezért az M6-os, valamint az M60-as horvát határig történő továbbépítésére 76 milliárd forintot fordítanak. Az előkészítésre szánt forrásokat már átadták a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek. (A 

környezetvédelmi engedélyt a napokban kapta meg az M60-as útfejlesztés.)

Városi útfejlesztés lesz

A miniszter bejelentette, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely. Hoppál Péter képviselő 

megemlítette, hogy a város már elindított egy nagyívű iskola-, óvoda- és bölcsődefejlesztési programot, amelyet a Modern Városok Program keretében, az említett átcsoportosítással szeretnének tovább folytatni.

A PTE fejlesztéseit átnézik

A Pécsi Tudományegyetem számára a pécsi önkormányzat által kért 24,8 milliárdos forrásról szólva Kósa Lajos közölte, tárgyalni fognak arról, hogy a már megvalósulás alatt lévő – többek között kollégiumfejlesztésről, az orvosi kar bővítéséről is szóló – programra több forrást szánjanak, mivel a mostani állás szerint a 

második ütemre nem lesz elegendő az előzőleg megítélt támogatás. Csizi Péter parlamenti képviselőt pedig arra kérte, hogy az egyetem vezetőivel tekintsék át a projektet – mondta. Csizi Péter elmondta, az egyetemi program már teljesítette az elvárásokat, hiszen 4300 külföldi diák tanul Pécsen, a pécsi építőipart és a 

belvárost is fellendítette a projekt.

Vannak jelentkezők a csarnokokra

A miniszter beszámolt arról, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. már azon dolgozik, hogy előkészítse a Déli Ipari Parkban azoknak a iparcsarnokoknak a felhúzását, amelyekkel munkahelyteremtő cégek letelepedését segítik elő. Mint azt közölte: ez a program sínen van, vannak is jelentkezők a létesítményekre.

Sportkomplexum 

Az élményfürdővel egybekötött sportkomplexum 20 milliárdos fejlesztése is folyamatban van, a pécsiek által leginkább várt fejlesztés kapcsán már az előkészítésre, a tervezésre szánt félmilliárdot átutalták. Csizi Péter parlamenti képviselő ezzel kapcsolatban kitért rá, hogy tavasszal a konkrét megvalósítás részleteiről, 

ütemezéséről tárgyalhatnak.

E-buszokat vásárolna Pécs

Páva Zsolt, Pécs polgármestere felidézte, a sírból kellett a pécsi tömegközlekedést visszahozni, és emlékezetes, hogy egy kézzel írt számlával adták el a pécsi buszokat. A kigyulladt és lepukkant buszok helyett ma már európai színvonalú a tömegközlekedés, ám éves szinten kétmilliárdba kerül a közlekedés 

finanszírozása. Épp ezért szeretne Pécs a jövőben elektromos buszokat vásárolni a Modern Városok Program forrásainak átcsoportosításával, hiszen így komoly összeget tudna megtakarítani a baranyai megyeszékhely – fűzte hozzá a polgármester.

Több pénzt adhatnak a közösségi közlekedésre
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2018-03-20 pecsinapilap.hu Halovány konkrétumok a miniszter csomagjában

Kósa Lajos ma Pécsett járt

Egyelőre óvatosnak tűnő bejelentéseket tett a ma Pécset meglátogató tárca nélküli miniszter. Kósa Lajos a Modern Városok Program részét képező támogatási összeg keretében tervezett fejlesztésekről beszélt. – A következő 30-50 évben Pécset a Kárpát-medence délnyugati részének urbanizációs központjává kell 

fejleszteni – mondta a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter a Távirati Iroda munkatársának. Kósa Lajos a Modern városok program pécsi fejlesztéseiről tartott sajtótájékoztatón Pécs várostörténetét, adottságait, nemzetközi kapcsolódási pontjait is felidézve, illetve azokat más magyar 

nagyvárosokéval is összevetve kijelentette, hogy baranyai megyeszékhely a rendszerváltást követő első húsz évben „nem találta meg a fejlődési útját”. „Pécs a 2010-es évekig elszenvedte a szocialista nagyipar bedőlését” – hangoztatta a tárca nélküli miniszter, aki a hosszú távú fejlesztési koncepció kidolgozásának, 

valamint a modernizációs lépések egymásra épülésének fontosságát is hangsúlyozta. Ezt követően elmondta, „azon kell gondolkodunk, hogy a következő 30-50 évben Pécset fel tudjuk-e úgy fejleszteni, hogy a Kárpát-medence délnyugati részének a város legyen az urbanizációs központja”. Távlati célként a miniszter a 

többi között egy 200 ezres népességgel, oktatási központtal rendelkező várost vázolt fel, amely tengeri kijárattal is rendelkezik – utalt a szlovéniai Koper kikötővárosára. A miniszter azt mondta, hogy a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében a város olyan infrastruktúrát hozott létre, amelyet nem 

tud eltartani, ugyanakkor méltatta az EKF-projekt keretében létrehozott Kodály Központot és Zsolnay Kulturális Negyedet.

A pécsi fejlesztési program egyik eleme pont e „túlszaladás” pénzügyi következményeinek pénzügyi kisegítéseire szolgál – fűzte hozzá. Mint Kósa Lajos bejelentette, segítséget nyújt egy olyan távlatos fejlesztési terv kidolgozásához, amely több százmilliárd forintos fejlesztést tartalmaz.

Álláspontja szerint ezek nem elrugaszkodott tervek, mert – mint felidézte – a megyeszékhelyre az elmúlt nyolc évben 158 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett.

Kevés volt a konkrétum

A konkrétumokra térve kiemelte, hogy 76 milliárd forintot fordítanak a program forrásaiból az M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig. A közlekedés fejlesztését Pécs a tervekben meghatározott regionális szerepének feltételének nevezte, majd 

szólt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) átfogó fejlesztését a program 24,8 milliárdos keretéből megvalósító campusbővítésről. Az egyetemi program első üteme sínen van, több mint 15 milliárd forint már a PTE-nél van – mondta. Kiemelte ugyanakkor, hogy fennmaradó összegből az egyetem a fejlesztéseit nem fogja 

tudni megvalósítani, ezért azok többletforrást igényelnek. A miniszter bejelentette azt is, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre 

használhatja fel a megyeszékhely. Közösségi közlekedés: lesz állami segítség, de még nem tudjuk, mennyi. Lesznek elektromos buszok, de nem tudjuk, mennyi. A közösségi közlekedési térve a miniszter ismertette, hogy a megyei jogú városok közül ötnek – köztük Pécsnek – van saját közlekedési vállalata. A kormány 

szándéka, hogy ennek a problémának megoldására letesz egy javaslatot – fejtette ki Kósa Lajos, aki szerint nem fenntartható helyzet, hogy egyes megyei jogú városokban az állam finanszírozza a tömegközlekedést, máshol pedig nem. Páva Zsolt polgármester beszámolt arról, hogy Pécs a többi városhoz képest 

időarányosan "meglehetősen jól teljesít" a programban. Közölte: évente óriási összeget, 2 milliárd forintot fordítanak a közösségi közlekedés fenntartására, amit a város tartósan nem képes finanszírozni. A programnak a barnamezős területek rendezésére szánt keret forrásait az egyebek mellett az önkormányzat 

elektromos buszok beszerzésére kívánja fordítani – jelezte. Csizi Péter országgyűlési képvselő pedig arról tájékoztatott, hogy pécsi élményfürdő és sportközpont előkészítési, tervezési munkálatai és vizsgálatai már elkészültek. Utóbbi kapcsán egyébként ma már kifejtette álláspontját Kővári János, az ÖPE 

önkormányzati képviselője is, aki azt mondta lapunknak: „– Tehát a tét nem kevesebb, mint hogy elfüstöljük a vissza nem térő lehetőséget egy „élményparkra”, és újabb kiadásokat termelünk a városnak, ami majd esetleg újabb adóemelésekkel lesz finanszírozható, vagy gazdasági fejlesztésekre és a városüzemeltetés 

korszerűsítésére fordítjuk a forrásokat, amely az új technológiák révén még a megtakarítások mellett jobb életminőséget, sőt újabb munkahelyek létrejöttét mozdíthatja elő. Itt a lét a tét!”
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2018-03-20 bama.hu Kósa: Pécset a Kárpát-medence délnyugati központjává kell fejleszteni

A megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter kedden Pécsre látogatott. 76 milliárd forintot fordít a kormány az M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig. Kósa Lajos a Modern városok program pécsi fejlesztéseiről tartott 

sajtótájékoztatón Pécs várostörténetét, adottságait, nemzetközi kapcsolódási pontjait is felidézve, illetve azokat más magyar nagyvárosokéval is összevetve kijelentette, hogy baranyai megyeszékhely a rendszerváltást követő első húsz évben „nem találta meg a fejlődési útját”. „Pécs a 2010-es évekig elszenvedte a 

szocialista nagyipar bedőlését” – hangoztatta a tárca nélküli miniszter, aki a hosszú távú fejlesztési koncepció kidolgozásának, valamint a modernizációs lépések egymásra épülésének fontosságát is hangsúlyozta. Azon kell gondolkodunk, hogy a következő 30-50 évben Pécset fel tudjuk-e úgy fejleszteni, hogy a Kárpát-

medence délnyugati részének a város legyen az urbanizációs központja – hangoztatta Kósa Lajos. Távlati célként a miniszter a többi között egy 200 ezres népességgel, oktatási központtal rendelkező város vázolt fel, amely tengeri kijárattal is rendelkezik – utalt a szlovéniai Koper kikötővárosára. A miniszter azt mondta, 

hogy a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében a város olyan infrastruktúrát hozott létre, amelyet nem tud eltartani, ugyanakkor méltatta az EKF-projekt keretében létrehozott Kodály Központot és Zsolnay Kulturális Negyedet. A pécsi fejlesztési program egyik eleme pont e „túlszaladás” pénzügyi 

következményeinek pénzügyi kisegítéseire szolgál – fűzte hozzá. Mint Kósa Lajos bejelentette, segítséget nyújt egy olyan távlatos fejlesztési terv kidolgozásához, amely több százmilliárd forintos fejlesztést tartalmaz. Álláspontja szerint ezek nem elrugaszkodott tervek, mert – mint felidézte – a megyeszékhelyre az 

elmúlt nyolc évben 158 milliárd forintos fejlesztési forrás érkezett. Az április 8-ai országgyűlési választásokra utalva kitért arra is, hogy az ilyen volumenű fejlesztések „alfája és ómegája, hogy Magyarország ne térjen le arról az útról, amelyen most jár”. A konkrétumokra térve kiemelte, hogy 76 milliárd forintot 

fordítanak a program forrásaiból az M60-as autópálya továbbépítésére Barcs felé és az M6-os sztráda meghosszabbítására Bólytól a horvát határig. A közlekedés fejlesztését Pécs a tervekben meghatározott regionális szerepének feltételének nevezte, majd szólt a Pécsi Tudományegyetem (PTE) átfogó fejlesztését a 

program 24,8 milliárdos keretéből megvalósító campusbővítésről. Az egyetemi program első üteme sínen van, több mint 15 milliárd forint már a PTE-nél van – mondta. Kiemelte ugyanakkor, hogy fennmaradó összegből az egyetem a fejlesztéseit nem fogja tudni megvalósítani, ezért azok többletforrást igényelnek. A 

miniszter bejelentette azt is, hogy a város egykori ipari és bányászati ingatlanjainak hasznosítására korábban jóváhagyott, csaknem 4,5 milliárd forintos összeget a helyi igényeknek is megfelelően a többi között közlekedés- és infrastruktúrafejlesztésre használhatja fel a megyeszékhely. A közösségi közlekedési térve a 

miniszter ismertette, hogy a megyei jogú városok közül ötnek – köztük Pécsnek – van saját közlekedési vállalata. A kormány szándéka, hogy ennek a problémának megoldására letesz egy javaslatot – fejtette ki Kósa Lajos, aki szerint nem fenntartható helyzet, hogy egyes megyei jogú városokban az állam finanszírozza a 

tömegközlekedést, máshol pedig nem. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester beszámolt arról, hogy Pécs a többi városhoz képest időarányosan „meglehetősen jól teljesít” a programban. Közölte: évente óriási összeget, 2 milliárd forintot fordítanak a közösségi közlekedés fenntartására, amit a város tartósan nem 

képes finanszírozni. A programnak a barnamezős területek rendezésére szánt keret forrásait az egyebek mellett az önkormányzat elektromos buszok beszerzésére kívánja fordítani – jelezte. Csizi Péter és Hoppál Péter Pécs – újraválasztásukért induló – fideszes országgyűlési képviselői az eseményen a fejlesztési 

program eddigi eredményeiről és további irányairól beszéltek. Csizi Péter arról is tájékoztatott, hogy pécsi élményfürdő és sportközpont előkészítési, tervezési munkálatai és vizsgálatai már elkészültek. Képviselőtársa, Hoppál Péter a többi között az iparfejlesztés szükségességét is hangsúlyozta, majd szólt arról, hogy 

jövőre 2 milliárd forint fölé emelkedik a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ intézményrendszerének állami támogatása.
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2018-03-13 kadarka.net Szekszárdon a 60 milliárdot is elérheti a fejlesztések értéke a Modern Városok Programban

Akár 60 milliárdos fejlesztés megvalósulhat 2022-ig a Modern Városok Programban Szekszárdon, ahol ekkora értékű fejlesztés összesen nem volt az elmúlt 15 évben. A fejlesztések révén nagyban nő a város megtartóképessége és vonzereje – hangzott el a Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme hétfői előadásán, melyet 

Horváth István államtitkár tartott a programnról a PTE KPVK-n. A Modern Városok Program célja, hogy a megyei jogú városok olyan központokká váljanak, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés motorjai, ahol minőségi életet lehet élni és tartalmasan lehet a szabadidőt eltölteni – mondta el Horváth István, a térség 

országgyűlési képviselője, a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős államtitkár. Hozzátette, Magyarország legnagyobb vidékfejlesztési programja 265 projektet érint 23 megyei jogú városban. Az összesen mintegy 3550 milliárd forint értékű fejlesztés 2022-ig zárul le. Az államtitkár emlékeztetett, Orbán Viktor 

miniszterelnök és Ács Rezső, Szekszárd polgármestere 2016. február 23-án írta alá a Modern Városok Programmal kapcsolatos megállapodást, mely eredetileg 33 milliárdos fejlesztést takart. Tudatta, a városban tervezett fejlesztések értéke azóta közel 50 milliárd forintra nőtt, de a fejlesztések összértéke végül a 60 

milliárd forintot is elérheti. Hangsúlyozta, egymást erősítő fejlesztéseket terveznek, melyek nyomán sok száz új munkahely jön létre. Felidézte, a programban már lezárult egy 3 milliárd forintos fejlesztés, melynek nyomán többek között megújult a Bor-, a Bartina-, a Sárköz– és a Csengey Dénes utca, valamint 

megtörtént a Parászta-patak mederrendezése. Horváth István a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban tudatta, az új sportuszoda – melynek teljes forrásigénye 3,6 milliárd forint – esetében lezajlott a közbeszerzés, kiválasztották a kivitelezőt és átadták a munkaterületet. A rövidpályás úszóversenyek megrendezésére 

is alkalmas uszoda alapkövét március 20-án helyezik el. Horváth István arról is beszámolt, hogy már zajlik az új, 100 hektár területű ipari park kialakításához szükséges földek megvásárlása. A Keselyűsi út közelében található, első 50 hektáros terület esetében zajlanak a szerződéskötések, és több tulajdonos jelezte, 

hogy földjét már ki is vásárolta az állam. A következő 50 hektáros terület pontos helyét még keresik – tette hozzá. Ugyancsak elmondta, hogy egy elkerülő utat is szeretnének építeni a Keselyűsi út és az OBI-nál található körforgalom között, ám az ehhez szükséges 2-3 milliárd forint forrásról még tárgyalni kell. A volt 

laktanya helyén 4,1 milliárd forintból megvalósuló interaktív könyvtárnak és levéltárnak köszönhetően méltó helyre a kerülhet a könyvtár, és a levéltárnak helyet adó Vármegyeháza funkcióit is át lehet gondolni. A volt laktanya területét már átadta az állam, az épület terveit pedig szekszárdi tervezők készítik. A 

kivitelezés várhatóan 2019 első negyedévében indul. Az államtitkár közölte, zajlanak a Szekszárd és Paks között 10 milliárd forintból megépülő távhővezeték nyomvonalának tervezési előkészületei, melyre 60 millió forintot már biztosított a kormány. Az atomerőmű adottságait kihasználva közel 6000 szekszárdi 

távfűtéses ingatlan távhődíja csökkenhet minimum 30 százalékkal. Horváth István ugyancsak tudatta, a szakképzés megreformálására 2 milliárd forintot fordíthat Szekszárd. Huszonöt millió forintból tanulmány készül, melyben felmérik a cégek munkaerő problémáit, hogy hatékonyan tudják alakítani a szakképzés 

rendszerét és olyan szakembereket képezzenek, akikre szükség van. A projekt részeként ösztöndíjjal is segítik a különféle szakképzéseken résztvevőket. A Gemencben épülő ökocentrum és kalandpark vonzó turisztikai programot kínálhat a vidékről érkezőknek. A Dunánál létesülő úszó kikötőnek köszönhetően a 

hajóval érkező turistákat is fogadni lehet majd. A kisvasút a kikötő és Bárányfok között szállítja majd az utasokat, akik az elképzelés szerint kis városi buszokkal érhetik el majd Szekszárdot és az itt fellelhető turisztikai attrakciókat. A projekt összköltsége 6,5 milliárd forint. Az államtitkár arról is szólt, hogy készülnek a 

fedett élményfürdő tervei, valamint, hogy három éven belül jégcsarnok létesülhet a Sport utcában. Az új, 2,6 milliárdos ráfordítással elkészülő sportcsarnok és rendezvénytér a Dózsa pályán épül meg, a jelenlegi „stadion” valamivel északabbra kerül, és a mostani tarackos pálya helyén lesz a teniszcentrum. A meglévő 

sportcsarnok sorsáról később döntenek – fűzte hozzá. Horváth István megemlítette, hogy a vásártér helyén lőtérnek is helyet adó Honvédelmi Sportcentrum jön létre. Kiemelte, a sportfejlesztéseknek köszönhetően Szekszárdon nagyban fellendülhet a sportturizmus, egyfajta sportközponttá válhat a város. A 

szálláshelyek gyarapítására négycsillagos, 120 szobás szálloda létesül a PTE egykori E-épületében, amit az állam ad át a városnak. Ezen kívül egy háromcsillagos 80-100 szobás családbarát sportszállót is terveznek a sporttelep területén – tájékoztatott Horváth István. Elmondta, a szálláshelyekre a különféle 

rendezvények, illetve borászatok, illetve a tervezett fejlesztések vonzereje miatt is szükség van. Felidézte, 3 milliárd forintból új épület létesül a szülészeti és nőgyógyászati osztály számára Szekszárdon. A tervek elkészítésére már megkapták a pénzt, maga a tervezés pedig az idén befejeződhet. Az államtitkár zárásként 

azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően nagyban nő majd az itt élők komfortérzete. Mint fogalmazott, Szekszárd infrastrukturális értelemben bármelyik európai várossal felveheti majd a versenyt. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja emlékeztetett, a PTE 24 milliárd forintot nyert fejlesztésekre a Modern Városok 

Programban. Ebből 700 millió forint fordítható szekszárdi fejlesztésekre. Többek között megújul a kollégium és új képzéseket indítanak el. Már elindult a szőlész-borász szakos hallgatók képzése, de gépészmérnököket is képeznek majd.
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2018-03-11 pecsiujsag.hu Így fejlődött Pécs: százmilliárdok beruházásokra, több mint tízezer új munkahely

Összeállításunkban számba vettük, milyen fejlesztések, gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő beruházások zajlottak Pécsen az elmúlt nyolc évben - több mint 171 milliárd forint értékben. Kezdjük mindjárt a talán legfontosabbal, a helyi gazdaság fejlesztésére és a munkahelyek számának növelésére tett 

intézkedésekkel. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint Pécsen folyamatosan csökkent a munkanélküliségi ráta, köszönhetően annak, hogy újabb és újabb munkahelyek jöttek létre. 2012 és 2016 között csaknem 10 ezer új munkahely létesült városunkban (2012-ben 1593, 2013-ban 1641, 2014-ben 2009, 

míg 2016-ban 1342). Mindezeken túl a közfoglalkoztatásban 30 ezer állást biztosítottak rászoruló családok számára. Számos nagy, nemzetközi cég települt Pécsre a már meglévők mellé. Bővített a BAT (plusz 500 fő), a Hauni (250 és 350), az IT Service (300), a Viesmann (50), a HONSA (50) ás az Amalgame Europe Kft. 

(60). Új vállaltként érkezett a Harman International (420), a Hellmann (100), a Magnus Aircraft (150) és a FOSS (50-200). A Modern Városok Program keretében a város további gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-növelő folyamatok megkezdésére kapott lehetőséget: Pécs bekapcsolódhat a nemzetközi úthálózatba az 

M6-os és M60-as utak országhatárig való meghosszabbításával, forrásokat kap a barnamezős területek rehabilitációjára a helyi kkv-k erősítése érdekében, valamint ipari területeket alakítanak ki és iparcsarnokok is épülnek. A lényeg: 2010 óta több mint 171 milliárd forint támogatást és pályázati forrást kapott Pécs és 

az itt tevékenykedő cégek, vállalkozások. Gyakorlatilag minden területen történtek fejlesztések, a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhányat. A közlekedést illetően új kerékpárutakat építenek, kialakítják a kelet-nyugati közlekedési tengelyt (buszsávokkal), 175 új busz szállítja az utasokat, megtervezték az e-

közbringa rendszerét, felújítják a Mecsekoldal fő közlekedési tengelyét.

Fontosak a helyi termelők is

A helyi kereskedők számára jó hír, hogy megújult a vásártér és új, modern vásárcsarnok épül. Fejlesztik a városrészi piacokat és környezetüket, sőt, félmilliárd forint jut a Hajnóczy piac és környezete bővítésére.

Az egészségügyi fejlesztések között valósult meg a 400 ágyas klinika rekonstrukciója, megújult a Lánc utcai- és megépült a kertvárosi rendelő, csakúgy, mint a Regionális Vérellátó Központ, és több tucat háziorvosi rendelő is korszerűbb körülmények között várja a betegeket. Az oktatás területén is szemmel látható a 

fejlődés: számos óvodát és iskolát korszerűsítettek, és a PTE is kapott 24 milliárd forintot a Modern Városok Program keretében, hogy nagyívű fejlesztéseket hajtson végre.

Élhetőbb a város

A zöld fejlesztéseknek köszönhetően Pécs a főváros után a legnagyobb zöldfelülettel rendelkező város az egy főre jutó zöld területet tekintve. Jelenleg több mint egy tucat projekt foglalkozik a pécsi zöld felületek növelésével és minőségének javításával. Azt sem feledhetjük, hogy a statisztikák szerint javuló tendenciát 

mutat a közbiztonság Pécsen.

A turizmus sem maradt ki: bővül a belvárosi világörökségi negyed, fejlesztik a város történelmi és vallási értékeit, új információs pont nyílt a Széchenyit téren. A szabadidős és kulturális tevékenységeket illetően épül a Nemzeti Kosárlabda Akadémia, elkészült a tüskésréti sportközpont, akvaparkot építenek, életet 

lehelnek a TV-torony környékébe, és számos múzeumi beruházás is megvalósult már, ahogyan a Horvát Színház is teljesen megújult. Meg kell említeni a folyamatos rezsicsökkentés jótékony hatásait is, amelynek eredményeként egy átlagos pécsi háztartás 100 ezer forinttal fizetett rezsidíjat 2016-ban, mint négy évvel 

korábban. (1998 és 2009 között a szocialista városvezetés összesen 119 alkalommal emelte a közszolgáltatási költségeket.)

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=252496&date=201

8/03/03&filename=2524

96.pdf

2018-03-03 Dunántúli Napló Indulhat az egyetem fejlesztése

Aláírták a szerződést arról az európai forrású hitelről, amelynek a PTE az egyik kedvezményezettje, és amit az Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bank biztosít az intézmények fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank (EIB) az Európa Tanács Fejlesztési Bankkal (CEB) közösen 184 millió euró hitelt

nyújt Magyarországnak – az erről szóló szerződést csütörtökön írta alá Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a bankokkal Budapesten, az MTI beszámolója szerint. A forrásból a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem intézményi fejlesztéseire, oktatási épületeinek fejlesztésére

költenek. Az államtitkár közlése szerint a két, egyenként 92 millió euró összegű kedvezményes, hosszú lejáratú forrás az egyetemek oktatási-infrastruktúra fejlesztését, a tudományos kutatás előmozdítását, a felsőoktatási intézmények nemzetközi színtéren való hatékony és eredményes fellépését elősegítő

beruházások refinanszírozását célozza 2020-ig. Pécsen a Modern Városok Program keretében nyílt meg a forrás az egyetemi fejlesztésekre. A PTE által tervezett beruházások célja a nemzetközi hallgatói létszám növelése (3500-ról 5000-re 2020-ig), továbbá az oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emelése,

hogy a PTE a régió és Európa meghatározó oktatási központjává válhasson. Az orvosi kar fejlesztése teszi ki a költségek 60 százalékát. Ezen kívül a projekt tartalmazza további 9 kar épületeinek és kutatási létesítményeinek fejlesztését és bővítését. A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem

számos oktatási területén jelentős fejlesztések, bővítések valósulnak meg a közeljövőben. A beruházások során összesen 15 ezer négyzetméter új hasznos területet alakítanak ki. A leglátványosabb fejlesztés az Általános Orvostudományi Karon valósulhat meg, itt egy új oktatási épületet kapcsolnak a Szigeti úton álló

mostani elméleti tömbhöz. A beruházás tervezése és kivitelezése mintegy 10,5 milliárd forintba kerül majd. A Klinikai Központ épületeinek modernizálására mintegy négymilliárd forintot fordíthatnak, a Műszaki és Informatikai Karon nemzetközi oktatási központot alakítanak ki, a Közgazdaságtudományi Karon pedig a

várossal kapcsolatot jelentő University Business Center épül. Az épületek mellett eszközök, laborok és oktatási terek fejlesztése is szerepet kap. 

http://www.mixonline.h

u/Cikk.aspx?id=147873

2018-03-02 mixonline.hu Óriáshitelből fedezi az állam az egyetemi fejlesztéseket

Az Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bank 92-92 millió euró összegű, együtt mintegy 58 milliárd forintos kedvezményes hitelt nyújt Magyarországnak a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem fejlesztésére, az erről szóló szerződéseket a két bank képviselőivel Hornung Ágnes, a

Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára írta alá. Képünkön az új pécsi campus. A két bank által nyújtott kedvezményes, hosszú lejáratú forrás a Pécsi Tudományegyetemen, valamint a budapesti Testnevelési Egyetemen az oktatási-infrastruktúra fejlesztését a tudományos kutatás

előmozdítását, az egyetemek nemzetközi színtéren való hatékony és eredményes fellépést elősegítő beruházások refinanszírozását célozza. A pénzintézetek a 2020-ig tartó időszakban a beruházások összesen 184 millió eurós elszámolható költségének refinanszírozását vállalják, 50-50%-os megosztásban - ismertette

Hornung Ágnes. A nemzetközi pénzintézetek által is támogatott fejlesztés keretében a Testnevelési Egyetem három fő helyszínen (Alkotás utcai tömb, Csörsz utcai tömb és Velence Sporttelep) hajt végre olyan, a testnevelés oktatását, annak fejlesztését, a sporttudományokkal kapcsolatos magas szintű kutatások

elvégezését elősegítő infrastrukturális és technológiai beruházásokat, melyek lehetővé teszik, hogy hosszú távon az Egyetem európai szintű oktatási-kutatási központtá váljon. 2018-ra felújítási és modernizációs munkálatok vannak tervbe véve, 2019-ben várhatóan megvalósul a Velencei Vízisport-telep felújítása,

illetve a sportszálló létesítése, míg 2020 nyarára várhatóan befejeződik az új kollégiumi férőhelyek, sportszálló, fedett és a szabadtéri atlétikai, illetve egyéb sporttelepek létesítése a budapesti helyszíneken. A Pécsi Tudományegyetem által tervezett beruházások célja elsősorban a nemzetközi hallgatói létszám növelése

(3500-ról 5000-re 2020-ig) továbbá az oktatási és kutatási tevékenység színvonalának további emelése, annak érdekében, hogy az Egyetem a régió és Európa meghatározó oktatási központjává válhasson. A legtöbb külföldi hallgatót számláló orvosi kar fejlesztése teszi ki a beruházási költségek 60%-át. Ezen kívül a

projekt tartalmazza további 9 kar épületeinek és kutatási létesítményeinek fejlesztését és bővítését, melynek során összesen közel 15.000 m2 új hasznos terület jön létre. Az tárca emlékeztet rá, hogy az EIB 1990, a CEB 1992 óta helyez ki hiteleket hazánkban, elősegítve ezzel gazdaságunk uniós felzárkózását.

Magyarország uniós taggá válása óta már részvényesként működünk együtt a Bankokkal. A források lehetővé teszik a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházások költségvetési kiadásainak hosszú lejáratú, alacsony kamatozású finanszírozását.

http://www.pecsinapila

p.hu/cikk/Nemzetkozi_e

lismeres_a_PTE-

nek_/210770/

2018-03-01 pecsinapilap.hu Nemzetközi elismerés a PTE-nek!

Szerda délután hozta nyilvánosságra legfrissebb egyetemi rangsorát a londoni Quacquarelli Symonds (QS) cég, mely ezúttal tudományterületenként rangsorolta a világ legjobb felsőoktatási intézményeit. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) az élet- és gyógyszertudományok területén az előkelő 451-500. pozícióba került.

A londoniak rangsora módszertanilag három pilléren nyugszik: a tudományos hírnév felmérésén, a munkáltatói elégedettség felmérésén, és az adott szakterületen megjelent publikációk idézettségére jellemző két mutatón (citációk, Hirsch-index). Előbbi két tényezőt az egyetemek által megadott kontaktok válaszai

alapján számolják, míg a hivatkozásokat a Scopus adatbázisból kinyerve kalkulálja a rangsorkészítő. A pécsi egyetem a fenti mutatók alapján az élet- és gyógyszertudományok területén az előkelő 451-500. pozícióba került, ami igazolja Magyarország első egyetemének nemzetközi szinten is kimutatható fejlődését,

hiszen évről évre egyre több egyetem szolgáltat adatokat, így egyre élesebb a verseny. Ráadásul az egyik alkategóriában, az orvosképzés területén ennél is előkelőbb helyre, a 301-350-be sorolták a PTE-t! Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a friss nemzetközi rangsor kapcsán elmondta: „Mindenképpen

biztató, hogy a tavalyi, Times Higher Education orvostudományi rangsora után egy másik elismert, egyetemi rangsorokat készítő cég is beválogatta az elitbe egyetemünket. Egyre növekvő külföldi hallgatói létszámunk mellett ez is egy pozitív visszajelzés számunkra. Többek között ezért is fontos, hogy a Modern

Városok Program keretében zajló egyetemfejlesztést minél hatékonyabban hajtsuk végre, amivel az infrastruktúrát, a hallgatói és oktatói környezetet fel tudjuk zárkóztatni az oktatási színvonal mellé.” – hangsúlyozta a rektor.

http://www.kormany.h

u/hu/nemzetgazdasagi-
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2018-03-01 kormany.hu 184 millió eurós forrásból fejlesztik a felsőoktatást

Az Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bank együttesen 184 millió euró összegű kedvezményes hitelt nyújt Magyarországnak a Pécsi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére – mondta Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára.

A két, egyenként 92 millió összegű hitelszerződést az Európai Beruházási Bankot képviselő Vazil Hudák alelnökkel, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bank nevében eljáró Carlo Monticelli, alkormányzóval csütörtökön írta alá az államtitkár. A két bank által nyújtott kedvezményes, hosszú lejáratú forrás a Pécsi

Tudományegyetemen, valamint a budapesti Testnevelési Egyetemen az oktatási-infrastruktúra fejlesztését a tudományos kutatás előmozdítását, az egyetemek nemzetközi színtéren való hatékony és eredményes fellépést elősegítő beruházások refinanszírozását célozza. A pénzintézetek a 2020-ig tartó időszakban a

beruházások összesen 184 millió eurós elszámolható költségének refinanszírozását vállalják, 50-50%-os megosztásban. – ismertette Hornung Ágnes. A nemzetközi pénzintézetek által is támogatott fejlesztés keretében a Testnevelési Egyetem három fő helyszínen (Alkotás utcai tömb, Csörsz utcai tömb és Velence

Sporttelep) hajt végre olyan, a testnevelés oktatását, annak fejlesztését, a sporttudományokkal kapcsolatos magas szintű kutatások elvégezését elősegítő infrastrukturális és technológiai beruházásokat, melyek lehetővé teszik, hogy hosszú távon az Egyetem európai szintű oktatási-kutatási központtá váljon. 2018-ra

felújítási és modernizációs munkálatok vannak tervbe véve, 2019-ben várhatóan megvalósul a Velencei Vízisport-telep felújítása, illetve a sportszálló létesítése, míg 2020 nyarára várhatóan befejeződik az új kollégiumi férőhelyek, sportszálló, fedett és a szabadtéri atlétikai, illetve egyéb sporttelepek létesítése a

budapesti helyszíneken. A Pécsi Tudományegyetem által tervezett beruházások célja elsősorban a nemzetközi hallgatói létszám növelése (3500-ról 5000-re 2020-ig) továbbá az oktatási és kutatási tevékenység színvonalának további emelése, annak érdekében, hogy az Egyetem a régió és Európa meghatározó oktatási

központjává válhasson. A legtöbb külföldi hallgatót számláló orvosi kar fejlesztése teszi ki a beruházási költségek 60%-át. Ezen kívül a projekt tartalmazza további 9 kar épületeinek és kutatási létesítményeinek fejlesztését és bővítését, melynek során összesen közel 15.000 m2 új hasznos terület jön létre. Az EIB 1990, a

CEB 1992 óta helyez ki hiteleket hazánkban, elősegítve ezzel gazdaságunk uniós felzárkózását. Magyarország uniós taggá válása óta már részvényesként működünk együtt a Bankokkal. A források lehetővé teszik a gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházások költségvetési kiadásainak hosszú lejáratú, alacsony

kamatozású finanszírozását.

https://www.portfolio.h

u/finanszirozas/hitel/na

gy-osszeget-folyositott-

magyarorszagnak-az-
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2018-03-01 portfolio.hu Nagy összeget folyósított Magyarországnak az EIB

Az Európai Beruházási Bank (EIB) csoportja tavaly 772 millió euró forrást adott Magyarországnak - mondta Vazil Hudak, az EIB alelnöke csütörtökön Budapesten a nemzetközi hitelintézet sajtótájékoztatóján. Az EIB az Európa Tanács Fejlesztési Bankkal (CEB) közösen 184 millió euró hitelt nyújt a Pécsi

Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére, az erről szóló szerződést Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára írta alá a bankokkal a tárca közleménye szerint. Vazil Hudak, az EIB alelnöke elmondta: az EIB 1990 óta mintegy 20 milliárd eurót nyújtott

Magyarországnak különböző projektek finanszírozására, ebből már 10 milliárd eurót visszafizettek. Az EIB tavaly elsősorban a kis- és középvállalkozásokat segítő projekteket, a különböző városi fejlesztéseket és az ország versenyképességének javítását célzó programokat finanszírozta - tette hozzá az EIB alelnöke. Vazil

Hudak elmondta: a tavalyi forrásokból az EIB által Magyarországnak nyújtott hitelek 702 millió euróra rúgtak, a bankcsoporthoz tartozó Európai Befektetési Alap (EIF) 70 millió euró összegű befektetést és garanciát nyújtott különböző magyarországi projektekhez. Közölte: az EIB Magyarországnak adott hitelei a magyar

GDP 0,63 százalékát teszik ki, az európai uniós országok projektjeihez átlagosan a GDP 0,46 százalékát adja kölcsönként évente az EIB. Az MTI kérdésére az alelnök elmondta: az idén is tartják az előző évek hitelezési átlagát, 2018-ban várhatóan mintegy 600-700 millió euró forrást ad majd az EIB magyarországi

projektek támogatására. Vazil Hudák, az EIB alelnöke és az Európa Tanács Fejlesztési Bank nevében eljáró Carlo Monticelli alkormányzó egy jelentős hitelszerződést is aláírt csütörtökön Budapesten. Ennek értelmében az Európai Beruházási Bank és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja együttesen 184 millió euró

összegű kedvezményes hitelt nyújt Magyarországnak a Pécsi Tudományegyetem és a budapesti Testnevelési Egyetem kampuszfejlesztésére - közölte Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára a tárca közleménye szerint. Hozzátette: a két, egyenként 92 millió euró

összegű kedvezményes, hosszú lejáratú forrás az egyetemek oktatási-infrastruktúra fejlesztését a tudományos kutatás előmozdítását, a felsőoktatási intézmények nemzetközi színtéren való hatékony és eredményes fellépését elősegítő beruházások refinanszírozását célozza 2020-ig. Az NGM közleménye szerint a

nemzetközi pénzintézetek által is támogatott fejlesztés keretében a Testnevelési Egyetem három fő helyszínen (Alkotás utcai tömb, Csörsz utcai tömb és Velence Sporttelep) hajt végre olyan, a testnevelés oktatását, annak fejlesztését, a sporttudományokkal kapcsolatos magas szintű kutatások elvégezését elősegítő

infrastrukturális és technológiai beruházásokat, melyek lehetővé teszik, hogy hosszú távon az egyetem európai szintű oktatási-kutatási központtá váljon. A tervek szerint 2018-ban a felújítási és modernizációs munkálatokat kívánják elvégezni, 2019-ben várhatóan megvalósul a Velencei Vízisport-telep felújítása, illetve

a sportszálló létesítése, míg 2020 nyarára várhatóan befejeződik az új kollégiumi férőhelyek, sportszálló, fedett és a szabadtéri atlétikai, illetve egyéb sporttelepek létesítése a budapesti helyszíneken. A Pécsi Tudományegyetem által tervezett beruházások célja elsősorban a nemzetközi hallgatói létszám növelése (3500-

ról 5000-re 2020-ig), továbbá az oktatási és kutatási tevékenység színvonalának emelése, annak érdekében, hogy az egyetem a régió és Európa meghatározó oktatási központjává válhasson. A legtöbb külföldi hallgatót számláló orvosi kar fejlesztése teszi ki a beruházási költségek 60 százalékát. Ezen kívül a projekt

tartalmazza további 9 kar épületeinek és kutatási létesítményeinek fejlesztését és bővítését, melynek során összesen közel 15 000 négyzetméter új hasznos terület jön létre.

https://www.pecsiujsag.

hu/pecs/hir/egyetem/el

orecsuszott-a-pte-a-

nemzetkozti-ranglistan

2018-02-28 pecsiujsag.hu Előrecsúszott a PTE a nemzetközti ranglistán

Szerda délután hozta nyilvánosságra legfrissebb egyetemi rangsorát a londoni Quacquarelli Symonds (QS) cég, mely ezúttal tudományterületenként rangsorolta a világ legjobb felsőoktatási intézményeit. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) az élet- és gyógyszertudományok területén az előkelő 451-500. pozícióba került.

A londoniak rangsora módszertanilag három pilléren nyugszik: a tudományos hírnév felmérésén, a munkáltatói elégedettség felmérésén, és az adott szakterületen megjelent publikációk idézettségére jellemző két mutatón (citációk, Hirsch-index). Előbbi két tényezőt az egyetemek által megadott kontaktok válaszai

alapján számolják, míg a hivatkozásokat a Scopus adatbázisból kinyerve kalkulálja a rangsorkészítő. A pécsi egyetem a fenti mutatók alapján az élet- és gyógyszertudományok területén az előkelő 451-500. pozícióba került, ami igazolja Magyarország első egyetemének nemzetközi szinten is kimutatható fejlődését,

hiszen évről évre egyre több egyetem szolgáltat adatokat, így egyre élesebb a verseny. Ráadásul az egyik alkategóriában, az orvosképzés területén ennél is előkelőbb helyre, a 301-350-be sorolták a PTE-t! Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a friss nemzetközi rangsor kapcsán elmondta: „Mindenképpen

biztató, hogy a tavalyi, Times Higher Education orvostudományi rangsora után egy másik elismert, egyetemi rangsorokat készítő cég is beválogatta az elitbe egyetemünket. Egyre növekvő külföldi hallgatói létszámunk mellett ez is egy pozitív visszajelzés számunkra. Többek között ezért is fontos, hogy a Modern

Városok Program keretében zajló egyetemfejlesztést minél hatékonyabban hajtsuk végre, amivel az infrastruktúrát, a hallgatói és oktatói környezetet fel tudjuk zárkóztatni az oktatási színvonal mellé." - hangsúlyozta a rektor.

https://civilhetes.net/ne

mzetkozi-elismeres-a-

pte-nek

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/igy-fejlodott-pecs-szazmilliardok-beruhazasokra-tobb-mint-tizezer-uj-munkahely
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2018-02-28 civilhetes.net Nemzetközi elismerés a PTE-nek! ua.
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2018-02-26 pecsiujsag.hu Egészségtudományi campust alakítanak ki a belvárosban a volt megyei könyvtár helyén

Hamarosan teljesen átalakítják, felújítják az évek óta üresen álló egykori Csorba Győző Megyei Könyvtár épületét. Az ingatlan már a Pécsi Tudományegyetem kezelésében áll, az elképzelések szerint a létesítményt teljesen felújítják, hogy a későbbiekben az egészségtudományi kar vegye birtokba oktatási célokra.

Immár évek óta áll üresen és elhagyatottan az Apáca utcáról nyíló, egykor a Csorba Győző Megyei Könyvtárnak otthont adó épületegyüttes. A bibliotéka még az EKF-év idején, 2010-ben költözött át az akkor frissen épület Tudásközpontba, az ingatlan azóta kihasználatlan. A műemlék jellegű épület elég ramaty

állapotban van és a graffitizők sem kímélték a falait. Ennek ellenére van jövője a létesítménynek, hiszen a vonatkozó vagyonkezelési szerződést aláírását követően az épület 2017 júliusában átkerült a Pécsi Tudományegyetem kezelésébe, az universitasnak pedig konkrét hasznosítási elképzelései vannak az ingatlannal

kapcsolatban. Mint ismert, a PTE a Modern Városok Program keretében sok milliárd forintból hajthat végre fejlesztéseket, amelyek gyakorlatilag az összes kart érintik. Az egészségtudományi kar esetében a cél egy belvárosi campus kialakítása, amelyhez az első lépéseket is megtették. Megszépült a Vörösmarty utcai

épület, a Szepesy utcai tömbben oktatási és demonstrációs termeket alakítanak ki. Nem marad ki a sorból az egykori megyei könyvtár létesítménye sem. Kottász Gergely, az egyetem sajtóreferense közölte, a tervek szerint a teljes körű felújítást követően az egészségtudományi fakultás oktatási tevékenységre fogja

használni a most a múltjához most még méltatlan állapotban lévő ingatlant. A kivitelezési munkálatok jelenleg közbeszerzés alatt állnak, a beruházás összköltségét a beérkezett ajánlatok tükrében tudják majd csak megmondani. Azt még egyelőre nem tudni, hogy a projekt mikor kezdődhet el és mikorra fejeződhet be.
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2018-02-12 Pécsi Hírek Megnyitott a város legmodernebb gyógyszertára!

Átadták a város legújabb és legkorszerűbb gyógyszertárát a Honvéd utcában, a klinikai tömb megannyi egészségügyi intézményének közvetlen közelségében. Egy régi, több évtizedes elképzelése valósulhatott meg a Pécsi Tudományegyetemnek azzal, hogy a Janus Pannonius Klinikai Tömb Honvéd utcai bejáratánál

ünnepélyes keretek között átadták az új, akadálymentesített, 21. századi, korszerű és modern gyógyszertárat. A klinikáról hazatérő betegek és a sürgősségi ellátásban kezeltek mellett a környéken élők, a pécsiek, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar gyakorlatain résztvevő hallgatók is egyaránt használhatják az új

helyet. A teljes körű gyógyszerészeti szolgáltatást nyújtó „Univ Gyógyszertár” átadóünnepségén Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár elmondta, hogy a városrészben élők szempontjából is nagyon fontos a nyitás a klinikai tömb közelében, hiszen a Pécsett jelenleg zajló „ingatlanbumm” időszakában a

lakáskeresők számára előnyt jelent egy ilyen létesítmény, mely egyúttal a városrész fejlődéséhez is hozzájárul. – Szimbolikus lépés ez, mivel jelenleg két fontos időszak között állunk. Egy több tíz milliárdos egyetemi fejlesztés áll a hátunk mögött, és egy 24 milliárdos Modern Városok Programban foglalt kampusz-

fejlesztésnek nézünk elébe. Ebben az új gyógyszertárban pedig már ott van a Modern Városok Program finanszírozásának egy kis része, mintegy 100 millió forint – emelte ki az államtitkár. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora kiemelte, hogy egy közforgalmi egyetemi gyógyszertár kialakításának szándéka

több mint 25 éves múltra tekint vissza, de ebből a szándékból különböző finanszírozási és szabályozási okok miatt csak most válhatott valóság. – A gyógyszertárral a fő célunk az, hogy a klinikai tömb betegei számára egy olyan stabil gyógyszertári hátteret biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra, hogy a város

körbejárása, a klinikától távolabb eső gyógyszertárak felkeresése nélkül jussanak hozzá a szükséges gyógyszereikhez. Ezen felül az Univ Gyógyszertár fontos oktatóhellyé is válhat hallgatóink számára – mondta a rektor. Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke az eseményen elmondta, hogy éves szinten körülbelül

400 ezer olyan beteg fordul meg a klinikai tömb egészségügyi intézményeiben, akik helyben részesülnek a szükséges ellátásban, ez az ellátási kör reményeik szerint az új, a klinikák közvetlen közelében lévő gyógyszertár megnyitásával még teljesebbé, még magasabb színvonalúvá tud válni. Dr. Botz Lajos, a Pécsi

Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója kiemelte, hogy a gyógyszertár legfontosabb technikai újítása az a számítógép-vezérlésű gyógyszeradagoló automata rendszer, mely merőben új lehetőségeket biztosít a gyógyszertár szervezésére, hiszen azáltal, hogy az automata keresi ki a raktárból a kívánt

gyógyszert, megkönnyíti és meggyorsítja a gyógyszerészek és az asszisztensek munkáját, akik így jobban tudnak koncentrálni a beteggondozás és a betegek tájékoztatásának feladataira.
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2018-02-10 Dunántúli Napló Új gyógyszertár nyílt a klinikáknál
UNIV néven nyílt új gyógyszertár Pécsen, amely a Janus Pannonius Klinikai Tömb betegeit és a környék lakóit egyaránt szolgálja. A százmillió forintos beruházással kialakított gyógyszertárat pénteken délelőtt Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, Hoppál Péter államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője és

Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke adta át. Az új egység akadálymentesített, így kerekesszékkel közlekedők, vagy babakocsis szülők is meg tudják közelíteni. További újdonsága, hogy a készítményeket automata juttatja a gyógyszerkiadó szakemberek kezéhez, így a gyógyszerészek a beteggondozás és

tájékoztatás feladataira koncentrálhatnak.
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2018-02-09 pecsma.hu Megnyitott a város legmodernebb gyógyszertára!

Átadták a város legújabb és legkorszerűbb gyógyszertárát a Honvéd utcában, a klinikai tömb megannyi egészségügyi intézményének közvetlen közelségében. Egy régi, több évtizedes elképzelése valósulhatott meg a Pécsi Tudományegyetemnek azzal, hogy pénteken, a Janus Pannonius Klinikai Tömb Honvéd utcai

bejáratánál ünnepélyes keretek között átadták az új, akadálymentesített, 21. századi, korszerű és modern gyógyszertárat. A klinikáról hazatérő betegek és a sürgősségi ellátásban kezeltek mellett a környéken élők, a pécsiek, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar gyakorlatain résztvevő hallgatók is egyaránt

használhatják az új helyet. A teljes körű gyógyszerészeti szolgáltatást nyújtó „Univ Gyógyszertár” átadóünnepségén Hoppál Péter, kultúráért felelős államtitkár elmondta, hogy a városrészben élők szempontjából is nagyon fontos a nyitás a klinikai tömb közelében, hiszen a Pécsett jelenleg zajló „ingatlanbumm”

időszakában a lakáskeresők számára előnyt jelent egy ilyen létesítmény, mely egyúttal a városrész fejlődéséhez is hozzájárul. – Szimbolikus lépés ez, mivel jelenleg két fontos időszak között állunk. Egy több tíz milliárdos egyetemi fejlesztés áll a hátunk mögött, és egy 24 milliárdos Modern Városok Programban foglalt

kampusz-fejlesztésnek nézünk elébe. Ebben az új gyógyszertárban pedig már ott van a Modern Városok Program finanszírozásának egy kis része, mintegy 100 millió forint – emelte ki az államtitkár. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora kiemelte, hogy egy közforgalmi egyetemi gyógyszertár kialakításának

szándéka több mint 25 éves múltra tekint vissza, de ebből a szándékból különböző finanszírozási és szabályozási okok miatt csak most válhatott valóság. – A gyógyszertárral a fő célunk az, hogy a klinikai tömb betegei számára egy olyan stabil gyógyszertári hátteret biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra, hogy a

város körbejárása, a klinikától távolabb eső gyógyszertárak felkeresése nélkül jussanak hozzá a szükséges gyógyszereikhez. Ezen felül az Univ Gyógyszertár fontos oktatóhellyé is válhat hallgatóink számára – mondta a rektor. Sebestyén Andor, a Klinikai Központ elnöke az eseményen elmondta, hogy éves szinten

körülbelül 400 ezer olyan beteg fordul meg a klinikai tömb egészségügyi intézményeiben, akik helyben részesülnek a szükséges ellátásban, ez az ellátási kör pedig reményeik szerint az új, a klinikák közvetlen közelében lévő gyógyszertár megnyitásával még teljesebbé, még magasabb színvonalúvá tud válni. Botz Lajos,

a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézetének igazgatója kiemelte, hogy a gyógyszertár legfontosabb technikai újítása az a számítógép-vezérlésű gyógyszeradagoló automata rendszer, mely merőben új lehetőségeket biztosít a gyógyszertár szervezésére, mivel azáltal, hogy az automata keresi ki a raktárból a

kívánt gyógyszert, megkönnyíti és meggyorsítja a gyógyszerészek és az asszisztensek munkáját, akik így jobban tudnak koncentrálni a beteggondozás és a betegek tájékoztatásának feladataira.
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2018-02-09 pecsi-hirhatar.hu Megnyílt az UNIV gyógyszertár 

A Janus Pannonius Klinikai Tömb Honvéd utcai bejáratánál ünnepélyes keretek között adták az ambulanciákon kezelt és klinikákról távozó, hazatérő betegeket, valamint a lakosságot ellátó gyógyszertárat. Régi elképzelés valósult meg azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy közvetlen, a lakosság gyógyszerellátást is

lehetővé tevő gyógyszertárat alakíthatott ki, a klinikai ambulanciák és a háziorvosi ügyelet, valamint a Sürgősségi Betegellátó Osztály közvetlen közelében, ezzel egyben megteremtve és gyorsítva az ott kezelt betegek gyógyszerhez jutását. A megvalósítást segítette, hogy az elmúlt években jelentősen előrehaladt a

pécsi klinikák felújítása, így különösen az új „400-ágyas” klinikai tömb átadása. Látványos külső és belső átalakításon esett át a Honvéd utcai építmény, amely új bejáratot kapott keleti és nyugati oldalról, előbbinél új előtető is épült. A gyógyszertár a XXI. század követelményeinek megfelelően akadálymentesített –

kerekesszékkel, babakocsival – is könnyen megközelíthető. A betegellátás színvonalát emeli, egyúttal a gyógyszertári munkát lényegesen megkönnyíti néhány korszerű megoldás alkalmazása. Olyanok, mint például a számítógép vezérlésű gyógyszerkiadó automata, ami által felgyorsul a gyógyszerellátás. E mellett az

épület belső terének kialakításakor nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a betegek és a vásárlók tájékoztatását korszerű eszközökkel is segítsék, továbbá arra is odafigyeltek, hogy a gyógyszerészi gondozáshoz és tanácsadáshoz megfelelő tér és felszerelés álljon rendelkezésre. Az új gyógyszertár teljes körűvé teszi a

betegeknek nyújtott szolgáltatást, ugyanakkor gyakorlati oktatási helyszíne is egyben a pécsi egyetem gyógyszerész hallgatóinak. E mellett innovatív megoldások kipróbálására is mód van benne, ami a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló nagyszabású egyetemfejlesztési projekt egyik legfontosabb

tartalmi célkitűzése is. A beruházás összesen mintegy százmillió forintba került.
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2018-02-09 bama.hu Átadták a PTE UNIV gyógyszertárát

Pénteken délelőtt Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora, Hoppál Péter államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője és Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke ünnepélyes keretek között adta át a pécsi egyetem Klinikai Központi Gyógyszertárának közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító

UNIV gyógyszertárát. Az ambulanciákon kezelt és klinikákról távozó, hazatérő betegeket, valamint a lakosságot ellátó gyógyszertár a Janus Pannonius Klinikai Tömb Honvéd utcai bejáratánál várja a mai naptól a betegeket és fogyasztókat. Hoppál Péter államtitkár, Pécs országgyűlési képviselője elmondta, hogy régi

elképzelés valósult meg azzal, hogy a Pécsi Tudományegyetem egy közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító gyógyszertárat alakíthatott ki, a klinikai ambulanciák és a háziorvosi ügyelet, valamint a Sürgősségi Betegellátó Osztály közvetlen közelében, ezzel biztosítva és gyorsítva az ott kezelt betegek gyógyszerhez

jutását. A megvalósítást segítette, hogy az elmúlt években jelentősen előrehaladt a pécsi klinikák felújítása, így különösen az új „400-ágyas” klinikai tömb átadása, amivel lehetővé vált egy korszerű, közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító egészségügyi intézmény kialakítása is. Látványos külső és belső

átalakításon esett átt a Honvéd utcai építmény, amely új bejáratot kapott keleti és nyugati oldalról, előbbinél új előtető is épült. A gyógyszertár a XXI. század követelményeinek megfelelően akadálymentesített, tehát kerekesszékkel közlekedők, vagy babakocsit toló szülők is könnyen meg tudják közelíteni. A

betegellátás színvonalát emeli, egyúttal a gyógyszertári munkát lényegesen megkönnyíti néhány korszerű megoldás alkalmazása, mint például a számítógép vezérlésű gyógyszer komissiózó automata, amely merőben új lehetőségeket biztosít a gyógyszertár szervezésére, hiszen automata juttatja a gyógyszerkiadó

szakemberek kezéhez a kívánt készítményt. Ezáltal felgyorsul a gyógyszerellátás, amelynek köszönhetően az officina valóban a beteggondozás és egészségügyi tájékoztatás minőségi környezetévé válik. A kialakítás során nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a betegek és fogyasztók megfelelő tájékoztatását korszerű

eszközökkel is segítsék, továbbá a gyógyszerészi gondozáshoz és tanácsadáshoz is megfelelő teret és felszerelést biztosítsanak. Az új gyógyszertár teljeskörűvé teszi a betegeknek nyújtott szolgáltatást, ugyanakkor gyakorlati oktatási helyszínt biztosít a pécsi egyetem gyógyszerész hallgatóinak, valamint innovatív

megoldások kipróbálásához is, ami a Modern Városok Program keretén belül megvalósuló nagyszabású egyetemfejlesztési projekt egyik legfontosabb tartalmi célkitűzése is. A beruházás összesen mintegy százmillió forintba került.

http://harkanyihirek.hu/

?p=69794

2018-02-09 harkanyihirek.hu Átadták a Pécsi Tudományegyetem UNIV gyógyszertárát ua.

http://www.pecsinapila
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csi_Tudomanyegyetem_

UNIV_gyogyszertarat/21

0281/

2018-02-09 pecsinapilap.hu Átadták a Pécsi Tudományegyetem UNIV gyógyszertárát ua.

https://civilhetes.net/at

adtak-a-pecsi-

tudomanyegyetem-

univ-gyogyszertarat

2018-02-09 civilhetes.net Átadták a Pécsi Tudományegyetem UNIV gyógyszertárát ua.

https://www.pecsiujsag.

hu/pecs/hir/egyetem/at
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2018-02-09 pecsiujsag.hu Átadták a PTE új gyógyszertárát a Honvéd utcában, a klinikai tömb bejáratánál ua.

https://www.bama.hu/p

r/nemzetkozi-

szinvonalra-tor-pecsi-

orvostudomanyi-kar-

1246713/

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/egeszsegtudomanyi-campust-alakitanak-ki-a-belvarosban-a-volt-megyei-konyvtar-helyen
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252087&date=2018/02/12&filename=252087.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252087&date=2018/02/12&filename=252087.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252087&date=2018/02/12&filename=252087.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252087&date=2018/02/12&filename=252087.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252087&date=2018/02/12&filename=252087.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252041&date=2018/02/10&filename=252041.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252041&date=2018/02/10&filename=252041.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252041&date=2018/02/10&filename=252041.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252041&date=2018/02/10&filename=252041.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=252041&date=2018/02/10&filename=252041.pdf
https://www.pecsma.hu/top/megnyitott-varos-legmodernebb-gyogyszertara/
https://www.pecsma.hu/top/megnyitott-varos-legmodernebb-gyogyszertara/
https://www.pecsma.hu/top/megnyitott-varos-legmodernebb-gyogyszertara/
https://www.pecsma.hu/top/megnyitott-varos-legmodernebb-gyogyszertara/
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/megnyilt-az-univ-gyogyszertar
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/megnyilt-az-univ-gyogyszertar
http://www.pecsi-hirhatar.hu/hirek/megnyilt-az-univ-gyogyszertar
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
https://www.bama.hu/kozelet/helyi-kozelet/atadtak-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat-1248263/
http://harkanyihirek.hu/?p=69794
http://harkanyihirek.hu/?p=69794
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Atadtak_a_Pecsi_Tudomanyegyetem_UNIV_gyogyszertarat/210281/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Atadtak_a_Pecsi_Tudomanyegyetem_UNIV_gyogyszertarat/210281/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Atadtak_a_Pecsi_Tudomanyegyetem_UNIV_gyogyszertarat/210281/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Atadtak_a_Pecsi_Tudomanyegyetem_UNIV_gyogyszertarat/210281/
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Atadtak_a_Pecsi_Tudomanyegyetem_UNIV_gyogyszertarat/210281/
https://civilhetes.net/atadtak-a-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat
https://civilhetes.net/atadtak-a-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat
https://civilhetes.net/atadtak-a-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat
https://civilhetes.net/atadtak-a-pecsi-tudomanyegyetem-univ-gyogyszertarat
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/atadtak-a-pte-uj-gyogyszertarat-a-honved-utcaban-a-klinikai-tomb-bejaratanal
https://www.bama.hu/pr/nemzetkozi-szinvonalra-tor-pecsi-orvostudomanyi-kar-1246713/
https://www.bama.hu/pr/nemzetkozi-szinvonalra-tor-pecsi-orvostudomanyi-kar-1246713/
https://www.bama.hu/pr/nemzetkozi-szinvonalra-tor-pecsi-orvostudomanyi-kar-1246713/
https://www.bama.hu/pr/nemzetkozi-szinvonalra-tor-pecsi-orvostudomanyi-kar-1246713/
https://www.bama.hu/pr/nemzetkozi-szinvonalra-tor-pecsi-orvostudomanyi-kar-1246713/


2018-02-08 bama.hu Nemzetközi színvonalra tör a pécsi orvostudományi kar

Nagy sikerrel zárult a felvételizők nyílt napja január 10-én az Általános Orvostudományi Karon, 741 középiskolás regisztrált. Hasonló népszerűségnek örvendett a kar az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is Budapesten, ahol napi ezer főnél is többen jelentek meg a hat standnál. Dr. Miseta Attilával, a kar

dékánjával a nemzetközi felzárkózás feltételeiről, esélyeiről, valamint a képzés fejlesztésének további lehetőségeiről is beszélgettünk.

– Jelenleg az összes évfolyamot nézve megközelítően 1500 magyar, és több mint 1900 külföldi diákja van a karnak, ehhez sorolandó még a Nemzetközi Oktatási Központ mintegy 200 külföldi hallgatója, akik előkészítőn vesznek részt. Ön elégedett ezzel a létszámmal?

– Karunk örvendetes infrastrukturális fejlődés előtt áll, elindult a Szigeti úti új oktatási tömb beruházásának előkészítése, és új fogászati klinika is épülni fog. Ez a folyamat feltételez személyi fejlesztést is, ám az új épületek elkészültéig korlátoznunk kell a hallgatói létszámot.

– A hosszú távú cél a nemzetközi szintű felzárkózás a fejlett országok egyetemeihez. Ez milyen hallgatói és oktatói arányt feltételez?

– A nemzetközi felzárkózás legfőbb eleme a minőségfejlesztés, és ennek részeként elengedhetetlen további neves oktatók hazahozatala, illetve a tehetségek lehető legjobb menedzselése. Célunk az, hogy egyre nívósabb hallgatók kerüljenek ki az orvoskarról, továbbá az is, hogy az előzetes terveknek megfelelően a

kitűzött hallgatói létszámfejlesztést megvalósítsuk. Ennek egy részét már teljesítettük, a külföldi hallgatói létszámunk a folyamat végére elérheti a 2500 főt.

– A gyakorlati képzésben sokat jelentenek az oktatókórházak is. Várhatóak-e további együttműködések?

– Azok a hallgatók, akik az oktatókórházainkból kikerülnek, szerencsések, mert közel lehetnek olyan beavatkozásokhoz, amelyek – a zsúfoltság miatt – az itteni klinikai rendszerben nehezen hozzáférhetőek. A hálózat egyébként olyannyira népszerű, hogy egyre több intézmény szeretne belépni. Bővítésben egyelőre

nem gondolkodom, sokkal inkább a már meglévő kapcsolatok elmélyítésében, tartalmi megtöltésében.

– Sikerül-e megtartani a végzett hallgatókat a klinikákon, illetve a különböző intézetekben?

– Ezzel kapcsolatosan még van teendőnk. A felsőoktatásban dolgozók egyelőre még nem részesültek azokban a béremelésekben, amikben az egészségügyi állásokon lévők már igen. Ennek az elmaradását igyekszünk saját forrásainkból kompenzálni, hisz nagyon fontos, hogy az alapintézeteinkben is kellő számban

oktasson orvosi-egészségügyi személyzet.

– Mindemellett azért szép számmal dolgoznak a karon komoly oktatói és tudományos múlttal is rendelkező szakemberek, akik nagy hatással vannak a hallgatókra.

– Valóban, közöttünk is vannak olyanok, akikre sok év múlva majd nosztalgiával gondolnak vissza. Véleményem szerint az oktatói és kutatói minőség a pécsi orvoskaron fejlődött a legdinamikusabban az elmúlt 15 évben. Kellő arányban vannak a fiatal, tehetséges kolleginák és kollégák, és az idős, tapasztalt

szakemberek. Sikerült azt a szemléletet valamelyest redukálni, hogy „az én házam, az én váram”, ezáltal létrejöhettek a szó jó értelmében vett nyugatiasabb intézeti és klinikai berendezkedések. Ez azt is jelenti, hogy akceptáljuk egy adott intézeten és klinikán belül több nívós kutató-, diagnoszta-, és betegellátó

csoport tevékenységét.

– A Modern Városok Program révén egymilliárd forintnyi műszerfejlesztésre is sor kerülhetett.

– Itt két ötszázmilliós csomagról van szó. Szerencsére ezek egy része már megérkezett az intézetekbe és a klinikákra, a többit még várjuk.

– Milyen ösztöndíj-lehetőségek léteznek?

– A szegényebb sorsú, de tehetséges hallgatóinkat szociális ösztöndíjban részesítjük, és tanulmányi támogatást is kaphatnak az arra érdemesek. Létrehoztunk egy demonstrátori diákkör-rendszert is, ami azt jelenti, hogy a jó hallgatóinknak lehetőségük van oktatói munkákban is részt venni. Az Erasmus és egyéb

programok révén a diákok zöme hosszabb-rövidebb időt tölt a nyugat-európai országokban, bár azt tudni kell, hogy ott azért nem egyszerű a betegekhez hozzáférni, még a vendégorvosoknak sem, ez attól is függ, hogy milyenek a betegbiztosítási és egyéb standardok. Oktatóinkat, klinikusainkat is segítjük különböző

tanulmányutakkal, ha ezeknek hozadéka van, támogatjuk ezeket.
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2018-02-07 bama.hu Bódis József: Pécs egyetemének megkérdőjelezhetetlen a regionális szerepe

Szűk fél év múlva befejezi dr. Bódis József a rektori pályafutását a Pécsi Tudományegyetemen, de addig még rengeteg a tennivalója, hiszen a mintegy 25 milliárdos egyetemfejlesztéstől a nemzetközi hallgatók számának növelésén át számos projekt zajlik. Közben azzal is törődnie kell, hogyan működik tovább a régió

legnagyobb foglalkoztatójává előlépett intézmény, milyen örökséget hagy a két rektori ciklusa eredményeként.

– Sokat gondol arra, hogy milyen egyetemet ad át az utódjának?

– A Pécsi Tudományegyetem fő fejlődési irányai adottak, de persze kell, hogy jöjjenek majd újak is. Sok, napi szintű küzdelem tartozik majd a vezetői munkába és fontos az is, hogy a jövő kihívásait menet közben észrevegyük. Amikor a második rektori ciklusom előtt megfogalmaztuk, hogy az egyik fő hívószó a 3D

technológia legyen, egy másik pedig a nemzetköziesítés, előre tekintettünk. A 3D ma már az egyik legnagyobb, öt kart összefogó kapocs. A nemzetközi hallgatók számának növelése egy másik nagy program, amit eredetileg azért találtunk ki, hogy a kieső magyar hallgatói létszámot ellensúlyozzuk, de mára egészen más

értelmezéssel tekinthetünk rá. Hatalmas eredmény, hogy tavaly köszönthettük a négyezredik beiratkozott külföldi hallgatónkat.

– Kiket lehet még Pécsre vonzani külföldről?

– A 4000 külföldi diákunknak ma a fele tanul az orvosi karon, de a többi területen is dinamikus növekedés jellemző, szóval megkérdőjelezhetetlenek a külföldi hallgatók érdemei abban, hogy Pécs egyre jobban hasonlít egy világvárosra. A nemzetköziesítést is szolgáló, Modern Városok Program egyetemfejlesztési

beruházásainak legnagyobb projektje is tükrözi ezt. Novemberben már alá is írtuk az Általános Orvostudományi Kar új szárnyának 10,5 milliárdos építési szerződését, azóta már a munkálatok is javában zajlanak. De a nemzetköziesítésben minden karnak van szerepe, minden tudományterületnek ki kell vennie belőle a

részét, és ez ma már a számokban is egyértelműen megmutatkozik.

– Hogyan értékeli a tavalyi, jubileumi évet?

– Úgy látom, hogy változatos módon, mindenkit megszólítva ünnepelhettünk, bevonva Pécs városát, a Pécsi Egyházmegyét és az országot. Páratlan lehetőséggel élhettünk, hogy tudatosítsuk mindenkiben a PTE eddig elért eredményeit és növeljük Pécs és az egyetem ismertségét. Nem csak a tudományos

eredményekre gondolok, de csak egy példát kiragadva hadd jegyezzem meg, hogy ősszel két, összesen több mint 1500 fős konferencián elhoztunk Pécsre három Nobel-díjas és két Agy-díjas tudóst, ez egyértelműen jelzi az idegtudományban betöltött szerepünket. Ugyanakkor szerettünk volna a kulturális területen is

emlékezeteseket alkotni, vagy legalábbis segíteni az alkotóknak – így született meg az egyetemalapítóknak emléket állító szoborkompozíció, a Janus Egyetemi Színház új színműve, vagy a napokban a mozikban bemutatkozott „Parázs a szívnek” című film.

– Létezik egy külső elvárás az egyetem felé, hogy jobban vegye ki a részét a város és a régió gazdasági életéből. Hogy látja ennek lehetőségét?

– Pécs és környéke egy egyedülálló hely, kimagasló kultúrával és történelmi értékekkel. A magyar és külföldi hallgatóink egyaránt az első szempontok közt említik ezt a különleges miliőt a felvételi döntésük indoklásaként. Ugyanakkor a helyi gazdaság gondjaira az egyetem önmagában nem adhat megoldást – miközben

mi vagyunk itt a legnagyobb szereplők a mintegy 20 ezer hallgatónkkal, ebből négyezer külföldi diákkal, 6500 dolgozóval, ez valójában egy óriáscég. A lehetőségeinkért hálásak is vagyunk a városnak, és ezt úgy tesszük meg, hogy egyre több a külföldi hallgatónk, míg az oktatóink, kutatóink munkaereje, tudása, ötletei

különböző vállalkozások sikereihez járulnak hozzá. A kapcsolódásokat pedig elismerjük: például az IT Services Hungary korábbi vezetőjét, Christopher Wilsont Pro Universitate díjjal tüntettük ki, amiért ide hozták a már mintegy ezerfős központjukat, és nagyobb részt a PTE-ről toborozták a stábjukat. Vannak a

városban fontos pozíciókban emberek, akik nem politikusok, de a gazdasági élettel kapcsolatban véleményt nyilvánítanak. Tőlük azt hallani, hogy az egyetem forduljon a város felé gazdaságilag, erősítse a kapcsolatokat. De én úgy látom, hogy ilyen szlogenekkel nem lehet problémákat megoldani. Annak idején, amikor

az egyetemen észleltük a gazdasági problémát és a hallgatói létszám csökkenését, akkor alapos elemzést követően készítettünk egy koncepciót. Ennek a cselekvési tervnek köszönhetően jutottunk el mára oda, hogy a nemzetköziesítési program jelentős újdonságot, gazdaságilag fontos erőforrást hozott az egyetem és

a város életében is. Elég megnézni az építkezéseket városszerte, vagy megkérdezni a taxisokat, vendéglátókat, lakáskiadókat is a külföldi hallgatók számának növekedéséről – ezek mind olyan gazdasági hatások, amiket indirekt módon a Pécsi Tudományegyetem indukál. Hiszen az egyetemnek is érdeke, hogy

prosperáló szervezetként működhessünk egy szintén sikeres városban.
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2018-02-07 Dunántúli Napló Nemzetközi színvonalra tör a pécsi orvostudományi kar

Az oktatói és kutatói minőség a PTE orvoskarán fejlődött a legdinamikusabban

Nagy sikerrel zárult a felvételizők nyílt napja január 10-én az Általános Orvostudományi Karon, 741 középiskolás regisztrált. Hasonló népszerűségnek örvendett a kar az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon is Budapesten, ahol napi ezer főnél is többen jelentek meg a hat standnál. Dr. Miseta Attilával, a kar

dékánjával a nemzetközi felzárkózás feltételeiről, esélyeiről, valamint a képzés fejlesztésének további lehetőségeiről is beszélgettünk.

– Jelenleg az összes évfolyamot nézve megközelítően 1500 magyar, és több mint 1900 külföldi diákja van a karnak, ehhez sorolandó még a Nemzetközi Oktatási Központ mintegy 200 külföldi hallgatója, akik előkészítőn vesznek részt. Ön elégedett ezzel a létszámmal?

– Karunk örvendetes infrastrukturális fejlődés előtt áll, elindult a Szigeti úti új oktatási tömb beruházásának előkészítése, és új fogászati klinika is épülni fog. Ez a folyamat feltételez személyi fejlesztést is, ám az új épületek elkészültéig korlátoznunk kell a hallgatói létszámot.

– A hosszú távú cél a nemzetközi szintű felzárkózás a fejlett országok egyetemeihez. Ez milyen hallgatói és oktatói arányt feltételez?

– A nemzetközi felzárkózás legfőbb eleme a minőségfejlesztés, és ennek részeként elengedhetetlen további neves oktatók hazahozatala, illetve a tehetségek lehető legjobb menedzselése. Célunk az, hogy egyre nívósabb hallgatók kerüljenek ki az orvoskarról, továbbá az is, hogy az előzetes terveknek megfelelően a

kitűzött hallgatói létszámfejlesztést megvalósítsuk. Ennek egy részét már teljesítettük, a külföldi hallgatói létszámunk a folyamat végére elérheti a 2500 főt.

– A gyakorlati képzésben sokat jelentenek az oktatókórházak is. Várhatóak-e további együttműködések?

– Azok a hallgatók, akik az oktatókórházainkból kikerülnek, szerencsések, mert közel lehetnek olyan beavatkozásokhoz, amelyek – a zsúfoltság miatt – az itteni klinikai rendszerben nehezen hozzáférhetőek. A hálózat egyébként olyannyira népszerű, hogy egyre több intézmény szeretne belépni. Bővítésben egyelőre

nem gondolkodom, sokkal inkább a már meglévő kapcsolatok elmélyítésében, tartalmi megtöltésében.

– Sikerül-e megtartani a végzett hallgatókat a klinikákon, illetve a különböző intézetekben?

– Ezzel kapcsolatosan még van teendőnk. A felsőoktatásban dolgozók egyelőre még nem részesültek azokban a béremelésekben, amikben az egészségügyi állásokon lévők már igen. Ennek az elmaradását igyekszünk saját forrásainkból kompenzálni, hisz nagyon fontos, hogy az alapintézeteinkben is kellő számban

oktasson orvosi-egészségügyi személyzet.

– Mindemellett azért szép számmal dolgoznak a karon komoly oktatói és tudományos múlttal is rendelkező szakemberek, akik nagy hatással vannak a hallgatókra.

– Valóban, közöttünk is vannak olyanok, akikre sok év múlva majd nosztalgiával gondolnak vissza. Véleményem szerint az oktatói és kutatói minőség a pécsi orvoskaron fejlődött a legdinamikusabban az elmúlt 15 évben. Kellő arányban vannak a fiatal, tehetséges kolleginák és kollégák, és az idős, tapasztalt

szakemberek. Sikerült azt a szemléletet valamelyest redukálni, hogy „az én házam, az én váram”, ezáltal létrejöhettek a szó jó értelmében vett nyugatiasabb intézeti és klinikai berendezkedések. Ez azt is jelenti, hogy akceptáljuk egy adott intézeten és klinikán belül több nívós kutató-, diagnoszta-, és betegellátó

csoport tevékenységét.

– A Modern Városok Program révén egymilliárd forintnyi műszerfejlesztésre is sor kerülhetett.

– Itt két ötszázmilliós csomagról van szó. Szerencsére ezek egy része már megérkezett az intézetekbe és a klinikákra, a többit még várjuk.

– Milyen ösztöndíj-lehetőségek léteznek?

– A szegényebb sorsú, de tehetséges hallgatóinkat szociális ösztöndíjban részesítjük, és tanulmányi támogatást is kaphatnak az arra érdemesek. Létrehoztunk egy demonstrátori diákkör-rendszert is, ami azt jelenti, hogy a jó hallgatóinknak lehetőségük van oktatói munkákban is részt venni. Az Erasmus és egyéb

programok révén a diákok zöme hosszabb-rövidebb időt tölt a nyugat-európai országokban, bár azt tudni kell, hogy ott azért nem egyszerű a betegekhez hozzáférni, még a vendégorvosoknak sem, ez attól

is függ, hogy milyenek a betegbiztosítási és egyéb standardok. Oktatóinkat, klinikusainkat is segítjük különböző tanulmányutakkal, ha ezeknek hozadéka van, támogatjuk ezeket. 
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2018-02-05 Dunántúli Napló További erősítésre készül a PTE

Bódis József: Pécs egyetemének megkérdőjelezhetetlen a regionális szerepe

Szűk fél év múlva befejezi dr. Bódis József a rektori pályafutását a Pécsi Tudományegyetemen, de addig még rengeteg a tennivalója, hiszen a mintegy 25 milliárdos egyetemfejlesztéstől a nemzetközi hallgatók számának növelésén át számos projekt zajlik. Közben azzal is törődnie kell, hogyan működik tovább a régió

legnagyobb foglalkoztatójává előlépett intézmény, milyen örökséget hagy a két rektori ciklusa eredményeként.

– Sokat gondol arra, hogy milyen egyetemet ad át az utódjának?

– A Pécsi Tudományegyetem fő fejlődési irányai adottak, de persze kell, hogy jöjjenek majd újak is. Sok, napi szintű küzdelem tartozik majd a vezetői munkába és fontos az is, hogy a jövő kihívásait menet közben észrevegyük. Amikor a második rektori ciklusom előtt megfogalmaztuk, hogy az egyik fő hívószó a 3D

technológia legyen, egy másik pedig a nemzetköziesítés, előre tekintettünk. A 3D ma már az egyik legnagyobb, öt kart összefogó kapocs. A nemzetközi hallgatók számának növelése egy másik nagy program, amit eredetileg azért találtunk ki, hogy a kieső magyar hallgatói létszámot ellensúlyozzuk, de mára egészen más

értelmezéssel tekinthetünk rá. Hatalmas eredmény, hogy tavaly köszönthettük a négyezredik beiratkozott külföldi hallgatónkat.

– Kiket lehet még Pécsre vonzani külföldről?

– A 4000 külföldi diákunknak ma a fele tanul az orvosi karon, de a többi területen is dinamikus növekedés jellemző, szóval megkérdőjelezhetetlenek a külföldi hallgatók érdemei abban, hogy Pécs egyre jobban hasonlít egy világvárosra. A nemzetköziesítést is szolgáló, Modern Városok Program egyetemfejlesztési

beruházásainak legnagyobb projektje is tükrözi ezt. Novemberben már alá is írtuk az Általános Orvostudományi Kar új szárnyának 10,5 milliárdos építési szerződését, azóta már a munkálatok is javában zajlanak. De a nemzetköziesítésben minden karnak van szerepe, minden tudományterületnek ki kell vennie belőle a

részét, és ez ma már a számokban is egyértelműen megmutatkozik.

– Hogyan értékeli a tavalyi, jubileumi évet?

– Úgy látom, hogy változatos módon, mindenkit megszólítva ünnepelhettünk, bevonva Pécs városát, a Pécsi Egyházmegyét és az országot. Páratlan lehetőséggel élhettünk, hogy tudatosítsuk mindenkiben a PTE eddig elért eredményeit és növeljük Pécs és az egyetem ismertségét. Nem csak a tudományos

eredményekre gondolok, de csak egy példát kiragadva hadd jegyezzem meg, hogy ősszel két, összesen több mint 1500 fős konferencián elhoztunk Pécsre három Nobel-díjas és két Agy-díjas tudóst, ez egyértelműen jelzi az idegtudományban betöltött szerepünket. Ugyanakkor szerettünk volna a kulturális területen is

emlékezeteseket alkotni, vagy legalábbis segíteni az alkotóknak – így született meg az egyetemalapítóknak emléket állító szoborkompozíció, a Janus Egyetemi Színház új színműve, vagy a napokban a mozikban bemutatkozott „Parázs a szívnek” című film.

– Létezik egy külső elvárás az egyetem felé, hogy jobban vegye ki a részét a város és a régió gazdasági életéből. Hogy látja ennek lehetőségét?

– Pécs és környéke egy egyedülálló hely, kimagasló kultúrával és történelmi értékekkel. A magyar és külföldi hallgatóink egyaránt az első szempontok közt említik ezt a különleges miliőt a felvételi döntésük indoklásaként. Ugyanakkor a helyi gazdaság gondjaira az egyetem önmagában nem adhat megoldást – miközben

mi vagyunk itt a legnagyobb szereplők a mintegy 20 ezer hallgatónkkal, ebből négyezer külföldi diákkal, 6500 dolgozóval, ez valójában egy óriáscég. A lehetőségeinkért hálásak is vagyunk a városnak, és ezt úgy tesszük meg, hogy egyre több a külföldi hallgatónk, míg az oktatóink, kutatóink munkaereje, tudása, ötletei

különböző vállalkozások sikereihez járulnak hozzá. A kapcsolódásokat pedig elismerjük: például az IT Services Hungary korábbi vezetőjét, Christopher Wilsont Pro Universitate díjjal tüntettük ki, amiért ide hozták a már mintegy ezerfős központjukat, és nagyobb részt a PTEről toborozták a stábjukat. Vannak a városban

fontos pozíciókban emberek, akik nem politikusok, de a gazdasági élettel kapcsolatban véleményt nyilvánítanak. Tőlük azt hallani, hogy az egyetem forduljon a város felé gazdaságilag, erősítse a kapcsolatokat. De én úgy látom, hogy ilyen szlogenekkel nem lehet problémákat megoldani. Annak idején, amikor az

egyetemen észleltük a gazdasági problémát és a hallgatói létszám csökkenését, akkor alapos elemzést követően készítettünk egy koncepciót. Ennek a cselekvési tervnek köszönhetően jutottunk el mára oda, hogy a nemzetköziesítési program jelentős újdonságot, gazdaságilag fontos erőforrást hozott az egyetem és a

város életében is. Elég megnézni az építkezéseket városszerte, vagy megkérdezni a taxisokat, vendéglátókat, lakáskiadókat is a külföldi hallgatók számának növekedéséről – ezek mind olyan gazdasági hatások, amiket indirekt módon a Pécsi Tudományegyetem indukál. Hiszen az egyetemnek is érdeke, hogy prosperáló

szervezetként működhessünk egy szintén sikeres városban. 
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2018-02-04 kiralyegyhaza.hu Ismét csúcsot döntött a cementgyár

A 2017-es év ugyan az elmúlt időszak egyik leghidegebb telével indult, ami az építőiparban dolgozók mindennapjait is megnehezítette, mégis a Királyegyházai Cementgyár az eddigi legjobb évét zárta. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a 2016-os évhez képest jelentős mértékben tudta növelni tavaly a magyar

piacokon értékesített cementmennyiségét, ami elsősorban a kedvező hazai építőipari helyzetnek köszönhető. ”A növekvő állami és uniós források bevonása már tavaly is érződött, de az iparági előrejelzések szerint ez a tendencia tovább fog erősödni a következő években. A 2017-es évet tekintve kiemelt

beruházásnak a Puskás Ferenc Stadion, valamint az M44 autópálya építése számított, míg a magánszektorban a kormányzati intézkedések következtében a növekvő lakásépítési kedv is kedvezően hatott árbevételünk gyarapodására.” – számolt be Hoffmann Tamás, értékesítési igazgató. A nagy volumenű – elsősorban

Budapest és vonzáskörzetében koncentrálódó – piaci igények kielégítése nemcsak a termelésnek jelentett kihívást, hanem a cementgyár logisztikai kapacitásának bővítését is szükségessé tette. A cégnek immár országosan több mint 500 szállítási címre kell eljuttatnia a kiváló minőségű termékeit. A Királyegyházai

Cementgyár versenyképességének növekedését mutatja az is, hogy a belföldi értékesítés mellett a LafargeHolcim nemzetközi hálózatának szerves részeként alapanyag szállításokkal járult hozzá a környező cementgyárak működéséhez, amely jelentős export árbevételt jelentett a cég számára – szinte duplájára nőtt a

külföldön értékesített termékek mennyisége. A megsokszorozódott feladatok a lokális munkaerőpiacra is jótékony hatással voltak: a LAFARGE több mint 15 százalékkal tudta növelni munkavállalóinak számát Királyegyházán. A cementgyár működésének sikerét tovább erősíti a 2017-es évben elnyert rangos

elismerések sora, amelyek közül is kiemelendő az Andorrában átvett nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj, amit szakmai körökben építészeti Oscar-díjként emlegetnek. A Királyegyházán előállított cement hazánk egyik legrangosabb minősítő pályázatán is eredményesen szerepelt: a magas minősége és

megbízhatósága, a fogyasztóknak kínált előnyök és kreatív ötletei miatt elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és Klímabarát különdíjat. A megyei eredményeket tekintve megemlítendő, hogy a LAFARGE a 2016-os forgalma alapján decemberben a Baranya Megyei top 100-as lista előkelő kilencedik helyét szerezte meg.

A gyártás mellett a LAFARGE számára a közösség is fontos része küldetésének: az elmúlt évben 30 önkéntes programja keretében 49 munkatárs segítségével 750 munkaórát fordított közösségi kezdeményezések megvalósítására. A számos falunap, vetélkedő, egyéb program szervezésében való közreműködése közül

kiemelendő az ősszel elültetett több száz őshonos fa a gyár környékén. „A növényeket szerető emberként büszke vagyok kollégáim faültetési akciójára, amellyel hozzájárulhattunk a fenntarthatósági ambíciónkhoz, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A környezetért felelős cementgyártóként 2030-ra tonnánként 40

százalékkal kívánjuk a nettó szén-dioxid kibocsátást csökkenteni. Az egészség- és munkavédelem terén több munkavédelmi intézkedést és beruházást is sikerült foganatosítani, hogy ezzel is csökkentsük a munkahelyi balesetek kockázatát a gyárban illetve gépjárművezetés közben. Az idei évben további növekedésre

számítunk. Ugyan az építőipari fellendülésnek tavaly velejárója volt az alapanyag, a szakemberek, sofőrök hiánya is, ez úgy gondolom nem fog változni a 2018-as évben sem. Helyi vonatkozásokkal pedig nagy reményekkel nézünk a pécsi Modern Városok program elé, nemcsak mint alapanyag beszállító, hanem

reményeink szerint a beruházások hozadékaként szorosabbra tudjuk fűzni a szálakat a Pécsi Tudományegyetemmel a kutatás-fejlesztések terén is. Bízom benne, hogy tovább tudjuk növelni az elégedett ügyfeleink számát." – tette hozzá Hoffmann Tamás, értékesítési igazgató.
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2018-02-02 Dunántúli Napló Biztos állást jelent a diploma

Január elsején volt két éve annak, hogy önálló kar lett a gyógyszerésztudományi szak Pécsett. Az elmúlt időszak ezzel kapcsolatos változásairól, a beiskolázást érintő előrelépésekről, tervekről, valamint a diploma megszerzése utáni lehetőségekről is beszélgettünk dr. Perjési Pállal, a Pécsi Tudományegyetem

Gyógyszerésztudományi Karának dékánjával.

– A karrá válás miként hatott a beiskolázásra? Nőtt-e a jelentkezők száma az elmúlt két évben?

– Az eddigi tapasztalataink abszolút pozitívak, hisz karként a nyilvánosság előtti megjelenésünk is egészen más, önállóak lettünk. A nem szakmabeliek nem értik a szak és a kar közti különbséget, és úgy vélik, hogy a „csak” szakként való lét az oktatásban esetleg csökkent színvonalat jelent, holott ez nem így van. Évekkel

ezelőtt is az igényességre törekedtünk, ahogyan most is. Gyógyszerészképzés négy helyen folyik az országban, és rajtunk kívül mind a három egyetemen kari struktúrában zajlott ez, tehát 2016. január elsejéig e téren hátrányban voltunk. A változás a beiskolázás adataiban is jól tetten érhető, hisz már az első, karként

működő évben, 2016-ban közel ötven volt a felvett hallgatóink száma, 2017-ben pedig ez a létszám közel hetvenre nőtt. Jelenleg több mint ötszáz hallgató tanul a kar magyar és angol nyelvű gyógyszerészképzésein.

– Él egy tévhit az emberekben – és ez kiderült az idei nyílt napon is – azzal kapcsolatosan, hogy a gyógyszerész diplomával hol lehet elhelyezkedni. A legtöbben azt gondolják, hogy egyetlen út van, a patikusi.

– Igen, és ez jelentősen beszűkíti a pálya iránt érdeklődők számát. A jövőben igyekszünk egy sokkal célirányosabb kommunikációval bemutatni mindazon lehetőségeket, amik nyitottak a végzős hallgatók előtt. Ilyen a gyógyszer-, illetve az élelmiszeriparban elhelyezkedés alternatívája, továbbá a klinikai-kórházi

gyógyszerész pálya is. A végzett hallgatók többsége közforgalmi gyógyszertárban helyezkedik el, sokakat ma is alapvetően ez a pálya vonz. A kórházi-klinikai gyógyszerészet jelentőségét, és azt, hogy mennyit tud egy gyógyszerész hozzáadni a racionális és gazdaságos gyógyszer-terápiához, szerencsére ma már

Magyarországon is felismerték. Az ipari szektorban is sok lehetőség és szakterület van: ilyen például a törzskönyvezés, ami nagyon összetett feladat, és sok eleme gyógyszerészeti szakértelmet igényel. Ide tartozik a szabadalmi ügyekben való eljárás, a kapcsolattartás a szabadalmi hivatalokkal. A gyógyszeripar emellett

a kutatás különböző fázisaiban is alkalmaz gyógyszerészeket, akik a felfedező kutatás nulladik időpontjától egészen a gyógyszer piacra kerüléséig a fejlesztés minden stádiumában el tudnak helyezkedni.

– Van olyan szegmense a szakmának, ahol jelenleg munkaerőhiánnyal küzdenek?

– Magyarországon nincs elhelyezkedési problémája a végzett gyógyszerészeknek. Mintegy 75–80 százalékuk a közforgalomban vállal munkát, és ez nem okoz számukra nehézséget, hisz mindig találnak állást. A kórházi-klinikai rendszer véges felvevő képességgel bír ugyan, de a munkavállalással ott sincs probléma. Azt

azonban nehéz felmérni, hogy az ipari területen mekkora a potenciál, mert az említett kutatási területeken a gyógyszerészek versenyhelyzetben vannak más végzettségű szakemberekkel.

– Az is gyakori kérdés a középiskolások körében, hogy a diplomás gyógyszerészek milyen fizetéssel indulnak el a pályán?

– A közforgalomban nagyon jók a fizetések, emiatt sajnos kevés hallgatót tudunk megtartani az egyetemen. Ez egy nagyon ellentmondásos helyzet, mert a gyógyszerészképző helyeken tanulók örömmel látnák, ha gyógyszerészek tanítanák őket. A dékáni vezetés célja is az, hogy növelje a gyógyszerész végzettségű

egyetemi oktatók számát, ugyanakkor rövid távon az egyetemi fizetés nem versenyképes a többi szféráéval. Ez sajnos így van mindenütt a világon, még Amerikában is. Évekkel ezelőtti számot mondok: egy amerikai egyetemi tanár fizetése az adott évben 60–70 ezer dollár volt, míg egy kezdő gyógyszerészé közel

százezer dollárra rúgott. Az egyetemi fizetés ugyan a későbbiekben többféle addicionális értékkel egészül ki, ám ez a végzett diplomás számára nem látható előre. Ha elmegy egy interjúra, és azt mondják neki, hogy magasabb fizetéssel akár holnap alkalmazzák, a döntése azonnal megszületik. Lényeges azonban

hangsúlyozni, hogy már érzékelhető szándék van az egészségügyi felsőoktatásban dolgozó oktatók bérének felzárkóztatására. A hallgatókat igyekszünk közép- és hosszú távú gondolkodásra késztetni, és elmondani nekik, miért éri meg az egyetemen maradni.

– Mi az, ami a leginkább vonzó lehet ebben a hivatásban? A fehér köpenyes gyógyszerész képe, aki olyat alkot, amire az átlagember nem képes, és még gyógyít is vele?

– Igen, ez biztosan, hisz gyógyszert csak a gyógyszerész készíthet a gyógyszergyárakon kívül. Ez hatalmas felelősséget is jelent számunkra. Épp ezért csak azok kaphatnak nálunk diplomát, akikről meggyőződtünk, hogy erre képesek. Ez az egyik privilégium. A másik, hogy információt tud átadni a gyógyszerekkel

kapcsolatosan azok alkalmazásáról, mellékhatásairól. Ezzel a hivatással asszociálódik még a pontosság, a kiszámíthatóság, a megbízhatóság is. Mindemellett mi nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tudomány felé orientáljuk a hallgatóinkat, hisz ez viszi előre magát a szakmát, a magyar gyógyszerészetet.

A Modern Városok Program részeként a karon jelentős fejlesztések valósulhatnak meg – mondta dr. Perjési Pál dékán. – A kar infrastruktúrájának fejlesztése négy ütemben zajlik, ennek első két üteme befejeződött. Ebben az épületben, ahol vagyunk, minden szinten sikerült kialakítani egy-egy új laboratóriumot. A

másik két ütemben a szomszédos épület északi szárnyában újabb oktatólaboratóriumok jönnek létre, és ezáltal a kar minden intézetének, tanszékének vagy ebben az épületben, vagy a szomszédban lesz irodája, dolgozószobája és laboratóriuma is. Emellett egy EFOP-program keretén belül tervezés alatt áll egy ipari

gyógyszerészeti oktatási centrum is, a szomszéd épület udvarán. Ez egy ipari gyógyszergyártási környezetet szimulál majd, és azokat a technológiai ismereteket, amiket a hallgatók laboratóriumi körülmények között megtanulnak, át tudjuk adni ipari körülmények között is. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert

hasznosító külföldi ösztöndíj-lehetőségek is sokakat vonzhatnak a pécsi gyógyszerészeti képzésre. – Sokféle lehetőség van, értve ezalatt az Erasmust vagy az Erasmus+ programokat – folytatta a dékán. – Ezeknek társkarokkal, társegyetemmel karöltve vagyunk résztvevői. A diákok ezek által utazhatnak Németországba,

Szlovéniába, Szlovákiába, Ausztriába, Erdélybe, Romániába és Portugáliába is. Mivel ezek féléves képzések, a kiutazóknak ez féléves csúszást jelent, ugyanis csak azokat a tantárgyakat tudjuk ekvivalensnek nyilvánítani, amiknek a tematikája legalább 75 százalékban megegyezik a miénkkel. Fontos, hogy ezt a csúszást

áthidaljuk, gondolkozunk ennek megoldásán. A kontinentális gyógyszerészképzés – ami a németországi mintán alapul – kompatibilis a miénkkel, azaz nagy az átfedés a két képzési struktúra között, ezért is tudunk német nyelvű oktatást indítani szeptembertől. A környező országok képzése is ezt a kontinentális 
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2018-02-01 pecsi-hirhatar.hu Új dékán áll a Műszaki és Informatikai Kar élén

A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar új dékánja, Medvegy Gabriella. A február elsejével hivatalába lépett vezető, a pécsi egyetem történetének ötödik női dékánja. A kar korábbi tudományos és kapcsolati dékán-helyettesének kinevezése 2021. december 31-ig szól. - Számomra nagyon sokat jelent a

pécsi műszaki kar – emelte ki Medvegy Gabriella. - Az alma materem, ezért büszke vagyok, hogy most ebben a feladatkörben dolgozhatok érte. Kitért arra is, az általa felvázolt vízió a korszerűen működtetett campus, a felsőoktatásban mára magától értetődő nemzetköziség, a flexibilitás a portfólió-kezelésben. Szólt

arról is, az előző, prof. Bachmann Bálint által vezetett dékáni ciklusban elindított innovációk, mint például a duális képzés, amelynek következő lépcsőjeként ma már lehetőségünk van eljutni oda, hogy ipari partnereink még erősebben legyenek jelen a karon infrastruktúráikkal, innovációikkal, motivációikkal, és a

K+F+I helyzetekben is együttműködjenek velünk. Hangsúlyozta, a nemzetközi képzések és jelenlét további erősítése szintén ugródeszka, lévén, hogy a határon, vagy akár kontinensen átívelő kapcsolatok, kutatások eredményeinek hála, mára számottevő oktatói és hallgatói tömegek találkozhatnak a karon az

egyetemes informatikával, mérnökséggel, vagy építészettel – akár hallgatóként, akár oktatóként, kutatóként, de az adminisztratív személyzet tagjaként is. Annak is hangot adott, hogy a Modern Városok Program keretében a közeljövőben két modern műhelyépülettel is gazdagodhat a kar, amelyeket az egyre növekvő

hallgatói létszámunkkal a lehető legjobban kívánnak hasznosítani. Medvegy Gabriella okleveles építész, 2006-ban szerzett doktori fokozatot, 2011-ben habilitált. 2012-ben Junior Prima díjat nyert építőművészet kategóriában, egy évvel később Magyari Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban részesült a Nemzeti Kiválóság

Program keretében. 2013 - 2017 között a MIK dékán-helyettese, és a kar nemzetközi képzési portfoliójának kiépítéséért, valamint a nemzetközi kapcsolatainak működtetéséért volt felelős. A karon  jelenleg közel két és félezer hallgató tanul, közülük több mint 350-en külföldről érkeztek.
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2018-02-01 pecsiujsag.hu Medvegy Gabriella lett a PTE Műszaki és Informatikai Karának új dékánja

Dr. Medvegy Gabriella személyében új dékán áll 2018. február 1-től a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Műszaki és Informatikai Karának (MIK) élén. Érdekesség, hogy az új vezető a pécsi egyetem történetének ötödik női dékánja. A kar korábbi tudományos és kapcsolati dékánhelyettesét dr. Bódis József rektor nevezte

ki dékánnak 2018. február 1-től 2021. december 31-ig, miután a PTE MIK dékánválasztó testületei támogatták pályázatát. Medvegy Gabriella okleveles építész, 2006-ban szerzett doktori fokozatot, 2011-ben habilitált. 2012-ben Junior Prima díjat nyert építőművészet kategóriában, egy évvel később Magyari Zoltán

Posztdoktori Ösztöndíjban részesült a Nemzeti Kiválóság Program keretében. 2013 - 2017 között a MIK dékánhelyettese, és a Kar nemzetközi képzési portfoliójának kiépítéséért, valamint a nemzetközi kapcsolatainak működtetéséért volt felelős. Medvegy Gabriella a kinevezését követően elmondta: „Számomra

nagyon sokat jelent a pécsi műszaki kar. Alma materem, ezért büszke vagyok, hogy most ebben a feladatkörben végezhetem a munkámat érte. A vízió a korszerűen működtetett campus, a felsőoktatásban mára magától értetődő nemzetköziség, a flexibilitás a portfóliókezelésben. Az előző, Prof. Bachmann Bálint által

vezetett dékáni ciklusban elindított innovációk, így például a duális képzés következő lépcsőjeként ma lehetőségünk van eljutni oda, hogy ipari partnereink még erősebben jelen legyenek nálunk infrastruktúráikkal, innovációikkal, motivációikkal, és a K+F+I helyzetekben is együttműködjenek velünk. A nemzetközi

képzések és jelenlét további erősítése szintén ugródeszka, lévén, hogy a határon, vagy akár kontinensen átívelő kapcsolatok, kutatások eredményeinek hála, mára számottevő oktatói és hallgatói tömegek találkozhatnak a Karon az egyetemes informatikával, mérnökséggel, vagy építészettel - akár hallgatókét, akár

oktatóként, kutatóként, de az adminisztratív személyzet tagjaként is. A Modern Városok Program keretében a közeljövőben két modern űhelyépülettel is gazdagodhat Karunk, melyeket egyre növekvő hallgatói létszámunkkal a lehető legjobban kívánunk hasznosítani." - hangsúlyozta Medvegy Gabriella. A PTE MIK-en

jelenleg közel két és félezer hallgató tanul, közülük több mint 350-en nemzetközi hallgatóként érkeztek a pécsi műszaki karra tanulni.
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2018-02-01 pecsinapilap.hu Új dékán a PTE Műszaki és Informatikai Kar élén ua.
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2018-02-01 civilhetes.net Új dékán a PTE Műszaki és Informatikai Kar élén ua.
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2018-02-01 bama.hu Új dékánja van a PTE Műszaki és Informatikai Karának ua.
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2018-01-31 Helyzet Ismét csúcsot döntött a királyegyházi cementgyár

A 2017-es év ugyan az elmúlt időszak egyik leghidegebb telével indult, ami az építőiparban dolgozók mindennapjait is megnehezítette, mégis a Királyegyházi Cementgyár az eddigi legjobb évét zárta. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a 2016-os évhez képest jelentős mértékben tudta növelni tavaly a magyar

piacokon értékesített cementmennyiségét, ami elsősorban a kedvező hazai építőipari helyzetnek köszönhető. ”A növekvő állami és uniós források bevonása már tavaly is érződött, de az iparági előrejelzések szerint ez a tendencia tovább fog erősödni a következő években. A 2017-es évet tekintve kiemelt

beruházásnak a Puskás Ferenc Stadion, valamint az M44 autópálya építése számított, míg a magánszektorban a kormányzati intézkedések következtében a növekvő lakásépítési kedv is kedvezően hatott árbevételünk gyarapodására.” – számolt be Hoffmann Tamás, Értékesítési igazgató. A nagy volumenű – elsősorban

Budapest és vonzáskörzetében koncentrálódó – piaci igények kielégítése nemcsak a termelésnek jelentett kihívást, hanem a cementgyár logisztikai kapacitásának bővítését is szükségessé tette. A cégnek immár országosan több mint 500 szállítási címre kell eljuttatnia a kiváló minőségű termékeit. A Királyegyházi

Cementgyár versenyképességének növekedését mutatja az is, hogy a belföldi értékesítés mellett a LafargeHolcim nemzetközi hálózatának szerves részeként alapanyag szállításokkal járult hozzá a környező cementgyárak működéséhez, amely jelentős export árbevételt jelentett a cég számára – szinte duplájára nőtt a

külföldön értékesített termékek mennyisége. A megsokszorozódott feladatok a lokális munkaerőpiacra is jótékony hatással voltak: a LAFARGE több mint 15 %-kal tudta növelni munkavállalóinak számát Királyegyházán. A cementgyár működésének sikerét tovább erősíti a 2017-es évben elnyert rangos elismerések

sora, amelyek közül is kiemelendő az Andorrában átvett nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj, amit szakmai körökben építészeti Oscar-díjként emlegetnek. A 2017-es év ugyan az elmúlt időszak egyik leghidegebb telével indult, ami az építőiparban dolgozók mindennapjait is megnehezítette, mégis a Királyegyházi

Cementgyár az eddigi legjobb évét zárta. A Királyegyházán előállított cement hazánk egyik legrangosabb minősítő pályázatán is eredményesen szerepelt: a magas minősége és megbízhatósága, a fogyasztóknak kínált előnyök és kreatív ötletei miatt elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és Klímabarát különdíjat. A

megyei eredményeket tekintve megemlítendő, hogy a LAFARGE a 2016-os forgalma alapján decemberben a Baranya Megyei top 100-as lista előkelő kilencedik helyét szerezte meg. A gyártás mellett a LAFARGE számára a közösség is fontos része küldetésének: az elmúlt évben 30 önkéntes programja keretében 49

munkatárs segítségével 750 munkaórát fordított közösségi kezdeményezések megvalósítására. A számos falunap, vetélkedő, egyéb program szervezésében való közreműködése közül kiemelendő az ősszel elültetett több száz őshonos fa a gyár környékén. „Növényeket szerető emberként büszke vagyok kollégáim

faültetési akciójára, amelylyel hozzájárulhattunk a fentarthatósági ambíciónkhoz, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A környezetért felelős cementgyártóként 2030-ra tonnánként 40 %-kal kívánjuk a nettó szén-dioxid kibocsátást csökkenteni. Az egészség- és munkavédelem terén több munkavédelmi intézkedést

és beruházást is sikerült foganatosítani, hogy ezzel is csökkentsük a munkahelyi balesetek kockázatát a gyárban illetve gépjárművezetés közben. Az idei évben további növekedésre számítunk. Ugyan az építőipari fellendülésnek tavaly velejárója volt az alapanyag, a szakemberek, sofőrök hiánya is, ez úgy gondolom

nem fog változni a 2018-as évben sem. Helyi vonatkozásokkal pedig nagy reményekkel nézünk a pécsi Modern Városok program elé, nemcsak mint alapanyag beszállító, hanem reményeink szerint a beruházások hozadékaként szorosabbra tudjuk fűzni a szálakat a Pécsi Tudományegyetemmel a kutatás-fejlesztések

terén is. Bízom benne, hogy tovább tudjuk növelni az elégedett ügyfeleink számát." – tette hozzá Hoffmann Tamás, Értékesítési igazgató.
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2018-01-28 szabadpecs.hu A menekülteket segítő banktól kért kölcsönt a kormány a pécsi egyetemi gigafejlesztésre

Úgy tűnik, a magyar kormány kölcsönből fogja megoldani a Testnevelési Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) tervezett felújítását és fejlesztéseit: az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) ugyanis 635 millió euró értékben hagyott jóvá hitelt hat különböző fejlesztési projektre, amelyből 92 millió eurót az

Orbán-kabinet nyert el, írta meg az alaphírt elsőként a Magyar Nemzet. Azt egyelőre nem tudni – írja a Magyar Nemzet –, hogy a majdnem 28 milliárd forintos összeget miként osztják majd el a két beruházás között. A CEB indoklásában szerepel, hogy mindkét egyetemet – ahol 22 ezren tanulhatnak mintegy 1300

tanártól – vonzóbbá tennék a helyi és a külföldi diákok számára. Egyébként mindkét egyetemnél a kivitelezési munkákat már korábban a ZÁÉV Zrt. nyerte el, és a zalaegerszegi cégnek ez a harmadik, jelenleg zajló egyetemi projektje, ugyanis Kecskeméten a Pallas Athéné Egyetemet is ez a cég építi. Arról, hogy a ZÁÉV

lehet a befutó, a Szabad Pécs írt elsőként, ITT, és nekünk is erősítette meg azt a hírt a cég, hogy indulni fognak valóban a kiíráson. Mint ismert, a Pécsi Tudományegyetem egy új orvoskari épületet kap, és ez a 11 200 négyzetméteres új egység a pécsi Modern városok program központi eleme lesz. A megvalósításra 30

hónap áll rendelkezésre, a beruházás látványos része tavasszal indulhat meg. A nemzetközi szintű és hallgatóbarátnak hirdetett kampusz ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz. Ráadásul 20 ezer négyzetméteren megújítják a Szigeti úti telephely zöldterületeit is. Az új orvosi

kar építése mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. A további tervek része, erről is a Szabad Pécs írt elsőként, hogy a kampusztól délre eső területen 2700 négyzetméteres, új fogászati klinika épül az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából, de a klinika kivitelezőjét még nem ismerjük, ugyanis a közbeszerzési eljárást szintén tavasszal írhatják majd ki. A két fejlesztés egyébként együtt akár a 20 milliárd forintot is elérheti. Azt viszont már a Reflektor emelte ki, hogy az, hogy a 92 millió eurós kölcsönt a magyar

kormány a menekültek integrációját is segítő banktól venné fel. Az Európa Tanács bankját (Council of Europe Development Bank, CEB) ugyanis a II. Világháború után közös európai erővel hozták létre, részben épp a menekültek, kényszer-kitelepítettek, a lakhelyüket elhagyni kényszerülők helyzetének javítására, sőt,

eg összetartó, “nyílt társadalom” megteremtésére hozták létre. A Reflektoron azt is kiemelik, hogy érdekes módon a Testnevelési Egyetem weboldalán a fejlesztésről publikált beszélgetésben a rektor nem említi az európai kölcsönt. Ugyanígy nem található információ erről a szakmai lapban közölt cikkben sem, igaz

ebből legalább kiderül,hogy a TF projektjével megbízott programiroda vezetője (Gyetvai Árpád) korábban miniszteri biztos volt. Ugyanígy, a pécsi egyetem weboldalán a fejlesztést részletező cikkben sem található információ arról, hogy “külföldről támogatott projekt”-ről van szó. (Érdekesség, hogy ezek szerint a civil

szervezetektől eltérően az állami beruházásoknál nem kötelező a külföldi támogatásokat/hiteleket feltüntetni! A Reflektor összegyűjtötteazt is, hogy más térségbeli államok, mire és mennyit kértek ugyanettől a banktól. Bosznia-Hercegovina 2,5 millió eurót kért mikrohitelezésre háztartások, kisvállalkozások és

gazdálkodók részére, elsősorban épületek szigetelésére és fűtés korszerűsítésre. Csehország 100 millió eurót kapott a folglakoztatási helyzet javítását szolgáló befektetések támogatására, többek között a tömegközlekedés fejlesztésére, stb. Németország 50 millió eurós hitelét a Dél-Szászországban a tömeges

bevándorlás miatt bekövetkezett demográfiai helyzet kezelésére fordítja. A magyar kormány által igényelt 92 millió eurós hitelből a sajtóanyag szerint a felsőoktatási rendszer fejlesztésére, azoknak a helyi és külföldi diákok számára történő még vonzóbbá tételére költik, s a fejlesztés 22 ezer diák, és 1300 oktató

javát szolgálja majd. Olaszország a pénzt (100 millió eurót) kis-és közepes vállalkozások számára nyújtott mikrohitelekre, Hollandia (290 millió eurót) a lakossági épületek energiahatékonyságának fejlesztésére költi.
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2018-01-27 Magyar Nemzet Óriáshitel egyetemekre

Kölcsönből oldhatja meg a kormány a TF és a Pécsi Egyetem fejlesztéseit.

Úgy tűnik, a magyar kormány kölcsönből fogja megoldani a Testnevelési Egyetem és a Pécsi Egyetem tervezett rekonstrukcióját és fejlesztéseit: az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) ugyanis 635 millió euró értékben hagyott jóvá hitelt hat különböző fejlesztési projektre, melyből 92 millió eurót az Orbánkabinet

nyert el. Azt egyelőre nem tudni, hogy a majd 28 milliárd forintot miként osztják majd el a két beruházás között. A CEB indoklásában szerepel, hogy mindkét egyetemet – ahol 22 ezren tanulhatnak mintegy 1300 tanártól – vonzóbbá tegyék a helyi és a külföldi diákok számára. Egyébként a kivitelezési munkákat mindkét

intézménynél már korábban a ZÁÉV nyerte el, és a zalaegerszegi cégnek ez a harmadik, jelenleg zajló egyetemi projektje, ugyanis Kecskeméten a Pallas Athéné Egyetemet is ők építik. A Testnevelési Egyetem átfogó fejlesztése mellett 2015 decemberében döntött a kormány. Az új campus három 30 ezer

négyzetméteres területből (10 hektárnyi) jönne létre: a TE jelenlegi, 30 ezer négyzetméteres területein, az elköltöző sportkórház felszabaduló épületeiben, illetve a Csörsz utcai sporttelep területén. A 11,9 milliárd forint értékű első fázisban az egyetem szomszédságából elköltöző Sportegészségügyi Intézet

(sportkórház) épületei újulnak meg, ahova az egyetem a munkálatok végén beköltözik. Idén áprilisban indul meg a tervek szerint a második ütem a TE jelenlegi területén, itt az intézmény jelenlegi főépületén kívül minden mást lebontanak. A várhatóan 2020-ig tartó második ütemben az egyetem működését biztosító

sportinfrastruktúra épül ki. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) új orvosi kari épületet kap, és ez a 11 200 négyzetméteres új egysége a pécsi Modern városok program központi eleme lesz. A megvalósításra 30 hónap áll rendelkezésre, a beruházás látványos része tavasszal kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát

campus ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz, ráadásul 20 ezer négyzetméteren megújítják a Szigeti úti telephely zöldterületeit is. Az új orvosi kar építése mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges

felújítását is. A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen 2700 négyzetméteres, új fogászati klinika épül az emberierőforrás-fejlesztési operatív program (EFOP) 2 milliárdos forrásából, de a klinika kivitelezőjét még nem ismerjük, ugyanis a közbeszerzési eljárást szintén tavasszal írhatják majd ki.
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2018-01-26 mno.hu Óriáshitelt vettek fel magyar egyetemekre

Úgy tűnik, a magyar kormány kölcsönből fogja megoldani a Testnevelési Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem (PTE) tervezett felújítását és fejlesztéseit: az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB) ugyanis 635 millió euró értékben hagyott jóvá hitelt hat különböző fejlesztési projektre, amelyből 92 millió eurót az

Orbán-kabinet nyert el. Azt egyelőre nem tudni, hogy a majd 28 milliárd forintot miként osztják el a két beruházás között. A CEB indoklásában szerepel, hogy mindkét egyetemet – ahol 22 ezren tanulhatnak mintegy 1300 tanártól – vonzóbbá tennék a helyi és a külföldi diákok számára. Egyébként mindkét egyetemnél

a kivitelezési munkákat már korábban a ZÁÉV nyerte el, és a zalaegerszegi cégnek ez a harmadik, jelenleg zajló egyetemi projektje, ugyanis Kecskeméten a Pallas Athéné Egyetemet is ez a cég építi. A ZÁÉV Építőipari Zrt. az Orbán-kormány egyik kedvelt cége, s Mészáros-közeli vállalatként emlegetik. A Testnevelési

Egyetem átfogó fejlesztéséről egyébként 2015 decemberében döntött a kormány. Az új kampusz három 30 ezer négyzetméteres területből (10 hektárnyi) jönne létre: a TE jelenlegi, 30 ezer négyzetméteres területein, az elköltöző sportkórház felszabaduló épületeiben, illetve a Csörsz utcai sporttelep területén. A 11,9

milliárd forint értékű első fázisban az egyetem szomszédságából elköltöző Sportegészségügyi Intézet (sportkórház) épületei újulnak meg, ahová az egyetem a munkálatok végén beköltözik. A második ütem idén áprilisban indul a tervek szerint a TE jelenlegi területén, ebben az intézmény jelenlegi főépületen kívül

minden mást lebontanak. A várhatóan 2020-ig tartó második ütemben az egyetem működését biztosító sportinfrastruktúra épül ki. A sportpályák a mostani főépület körül jönnek létre ki egy olyan L alakú épületet alkotva, amelynek tetején kültéri sportfelületek lesznek zöld tetővel, alatta pedig 200 méteres

atlétikapálya, 400 fős sportkollégium, vívócsarnok, tornacsarnok, lőtér, küzdősportok helyszínei, 50 méteres versenyuszoda és multifunkcionális pályák. A Pécsi Tudományegyetem egy új orvoskari épületet kap, és ez a 11 200 négyzetméteres új egység a pécsi Modern városok program központi eleme lesz. A

megvalósításra 30 hónap áll rendelkezésre, a beruházás látványos része tavasszal indulhat meg. A nemzetközi szintű és hallgatóbarátnak hirdetett kampusz ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz. Ráadásul 20 ezer négyzetméteren megújítják a Szigeti úti telephely

zöldterületeit is. Az új orvosi kar építése mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. A további tervek része, hogy a kampusztól délre eső területen 2700 négyzetméteres, új fogászati klinika épül az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából, de a klinika kivitelezőjét még nem ismerjük, ugyanis a közbeszerzési eljárást szintén tavasszal írhatják majd ki.
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2018-01-25 hirtv.hu Ismerős vállalkozó bővítheti a pécsi egyetemet
A szocialista kormányok egykori kedvenc nagyvállalkozójának érdekeltsége bővítheti a Pécsi Tudományegyetemet a Modern városok programban – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Az építési munkákra hárman adtak be ajánlatot, a befutó Bayer József cége, a Cserkúti Generál lett. A pécsi nagyvállalkozó nevéhez

köthető a 2011-es Bayer-center-ügy, akkor Bayer Józsefet több egykori alvállalkozója feljelentette, azt állították, hogy nem fizette ki őket. Az ügyben különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást, amelyet később megszüntettek.
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2018-01-24 pecsma.hu Ultramodern lesz a pécsi orvoskar új épülete

A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztései között a legnagyobb kétségkívül az új orvosi kari tömb kialakítása lesz. Mutatjuk, milyen épületegyüttessel gazdagodik Pécs, amelyhez a “bónusz” egy új park lesz, amit bárki bejárhat. A kivitelező ZÁÉV Zrt. már felvonult az építési területre, hivatalosan is

megkezdődött ugyanis a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztésének legnagyobb beruházása, a több mint tízmilliárd forintból épülő új orvoskari tömb kialakítása. Jelenleg az előkészítő munka, a tereprendezés zajlik, a látványosabb munkák a közeljövőben indulhatnak.

Tervezik és építik

Az úgynevezett Design & Build modell alapján készül el az óriási beruházás: a Pécsi Tudományegyetem által választott közbeszerzési modell előnye, hogy egyesíti a tervezési és kivitelezési beszerzést. Már a tervezés folyamatába bevonja a kivitelező fővállalkozót, ezért a tervezés rugalmasan képes követni a változó

piaci körülményeket. A beruházó egy úgynevezett „jóváhagyási tervvel” szabatosan meghatározza a fejlesztési szándékát, az elvárt műszaki és egyéb követelményeket, illetve a fejlesztésre rendelkezésre álló összeget, a kivitelezővel együttműködve a tervező pedig vállalja, hogy a piaci körülmények között

megvalósítható tervet készít, amelynek a megvalósítását a kivitelező a rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül oldja meg.

Hatalmas tömb épül

A Szigeti úton az orvosi kar elméleti tömbje egy hatalmas, összesen 11.223 négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözhet majd be. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 40 százalékkal növekszik a kar oktatási és kutatási területe, kialakítanak 4 nagyelőadót és 34 szemináriumi termet. Ugyanakkor nem

csak az épületek lesznek korszerűek, mivel a program során összesen 1,6 milliárd forintért diagnosztikai és terápiás eszközöket, műszereket szereznek be, amelyek a legmagasabb szinten biztosítják az oktatás hátterét.

Új parkolók és park

Az egyetem környékén állandó probléma jelenleg is a parkolás, a beruházás során erre is gondoltak, hiszen 254 új parkolóhelyet alakítanak ki. Ráadásul Pécs egésze bővül egy hatalmas, nyitott parkkal: a kerítéseket a tervek szerint lebontják, és bárki bejárhatja majd a megújult területet. Talán sokan nem is gondolnák,

de a park önmagában mintegy 10.000 négyzetméteres, itt új növényeket ültetnek, korszerű burkolatokat raknak le és utcabútorok is várják majd a leülni, pihenni vágyókat. Az egyetem területén bölcsőde és óvoda is található, itt megújul a játszókert, az épületek pedig energetikai korszerűsítésen esnek át.

Ezt mondták róla

– Úgy vélem, ez a fejlesztés az eddigi eredmények elismerését és az eljövendő eredmények elvárását jelenti – hangsúlyozta tavaly novemberben, a közbeszerzési szerződés aláírásakor Bódis József, az egyetem rektora.

– Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és mennyire fogékony az újra – emelte ki Jenei Zoltán, a PTE kancellárja.

Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője a PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. – Gombamód szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, 

és jelennek meg a külföldi diákokat kiszolgáló szolgáltatások. A program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi – hangsúlyozta Csizi Péter országgyűlési képviselő.
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2018-01-15 Pécsi Hírek Ultramodern lesz a pécsi orvoskar új épülete

A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztései között a legnagyobb kétségkívül az új orvosi kari tömb kialakítása lesz. Mutatjuk, milyen épületegyüttessel gazdagodik Pécs, amelyhez a "bónusz" egy új park lesz, amit bárki bejárhat. A kivitelező ZÁÉV Zrt. már felvonult az építési területre, hivatalosan is

megkezdődött ugyanis a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztésének legnagyobb beruházása, a több mint tízmilliárd forintból épülő új orvoskari tömb kialakítása. Jelenleg az előkészítő munka, a tereprendezés zajlik, a látványosabb munkák a közeljövőben indulhatnak.

Tervezik és építik

Az úgynevezett Design & Build modell alapján készül el az óriási beruházás: a Pécsi Tudományegyetem által választott közbeszerzési modell előnye, hogy egyesíti a tervezési és kivitelezési beszerzést. Már a tervezés folyamatába bevonja a kivitelező fővállalkozót, ezért a tervezés rugalmasan képes követni a változó

piaci körülményeket. A beruházó egy „jóváhagyási tervvel” szabatosan meghatározza a fejlesztési szándékát, az elvárt műszaki és egyéb követelményeket, illetve a fejlesztésre rendelkezésre álló összeget, a kivitelezővel együttműködve a tervező pedig vállalja, hogy a piaci körülmények között megvalósítható tervet

készít, melynek megvalósítását a kivitelező a rendelkezésre álló pénzügyi kereten belül oldja meg.

Hatalmas tömb épül

A Szigeti úton az orvosi kar elméleti tömbje egy hatalmas, összesen 11.223 négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözhet majd be. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 40 százalékkal növekszik a kar oktatási és kutatási területe, kialakítanak 4 nagy előadót és 34 szemináriumi termet. Ugyanakkor nem

csak az épületek lesznek korszerűek, hiszen a program során összesen 1,6 milliárd forintért diagnosztikai és terápiás eszközöket, műszereket szereznek be, amelyek a legmagasabb szinten biztosítják az oktatás hátterét.

Új parkolók és park

Az egyetem környékén állandó probléma jelenleg is a parkolás, a beruházás során erre is gondoltak, hiszen 254 új parkolóhelyet alakítanak ki. Ráadásul Pécs egésze bővül egy hatalmas, nyitott parkkal: a kerítéseket a tervek szerint lebontják, és bárki bejárhatja majd a megújult területet. Talán sokan nem is gondolnák,

de a park önmagában mintegy 10.000 négyzetméteres, itt új növényeket ültetnek, korszerű burkolatokat raknak le és utcabútorok is várják majd a leülni, pihenni vágyókat. Az egyetem területén bölcsőde és óvoda is található, itt megújul a játszókert, az épületek pedig energetikai korszerűsítésen esnek át.

Ezt mondták róla

– Úgy vélem, ez a fejlesztés az eddigi eredmények elismerését és az eljövendő eredmények elvárását jelenti – hangsúlyozta tavaly novemberben, a közbeszerzési szerződés aláírásakor Bódis József, az egyetem rektora.

– Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és mennyire fogékony az újra – emelte ki Jenei Zoltán, a PTE kancellárja.

Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője a PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. – Gombamód szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, 

és jelennek meg a külföldi diákokat kiszolgáló szolgáltatások. A program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi – hangsúlyozta Csizi Péter országgyűlési képviselő. 
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2018-01-15 Dunántúli Napló Csúcsot döntött a Királyegyházi Cementgyár

Tovább növelték az értékesített mennyiséget és rangos díjakat is nyertek 2017-ben

A 2017-es év ugyan az elmúlt időszak egyik leghidegebb telével indult, ami az építőiparban dolgozók mindennapjait is megnehezítette, mégis a Királyegyházi Cementgyár az eddigi legjobb évét zárta. A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a 2016-os évhez képest jelentős mértékben tudta növelni tavaly a magyar

piacokon értékesített cementmenynyiségét, ami elsősorban a kedvező hazai építőipari helyzetnek köszönhető. „A növekvő állami és uniós források bevonása már tavaly is érződött, de az iparági előrejelzések szerint ez a tendencia tovább fog erősödni a következő években. A 2017-es évet tekintve kiemelt

beruházásnak a Puskás Ferenc Stadion, valamint az M44 autópálya építése számított, míg a magánszektorban a kormányzati intézkedések következtében a növekvő lakásépítési kedv is kedvezően hatott az árbevételünk gyarapodására” – számolt be Hoffmann Tamás értékesítési igazgató. A nagy volumenű –

elsősorban Budapesten és vonzáskörzetében koncentrálódó – piaci igények kielégítése nemcsak a termelésnek jelentett kihívást, hanem a cementgyár logisztikai kapacitásának bővítését is szükségessé tette. A cégnek immár országosan több mint 500 szállítási címre kell eljuttatnia a kiváló minőségű termékeit. A

Királyegyházi Cementgyár versenyképességének növekedését mutatja az is, hogy a belföldi értékesítés mellett a LafargeHolcim nemzetközi hálózatának szerves részeként alapanyag szállításával járult hozzá a környező cementgyárak működéséhez, amely jelentős exportárbevételt jelentett a cég számára – szinte

duplájára nőtt a külföldön értékesített termékek mennyisége. A megsokszorozódott feladatok a lokális munkaerőpiacra is jótékony hatással voltak: a LAFARGE több mint 15%-kal tudta növelni munkavállalóinak számát Királyegyházán. A cementgyár működésének sikerét tovább erősíti a 2017-es évben elnyert rangos

elismerések sora, amelyek közül is kiemelendő az Andorrában átvett nemzetközi ingatlanfejlesztési nívódíj, amit szakmai körökben építészeti Oscar-díjként emlegetnek. A Királyegyházán előállított cement hazánk egyik legrangosabb minősítő pályázatán is eredményesen szerepelt: a magas minősége és

megbízhatósága, a fogyasztóknak kínált előnyök és kreatív ötletei miatt elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat és a Klímabarát különdíjat. A megyei eredményeket tekintve megemlítendő, hogy a LAFARGE a 2016-os forgalma alapján decemberben a Baranya megyei top 100-as lista előkelő kilencedik helyét szerezte meg.

A gyártás mellett a LAFARGE számára a közösség is fontos része küldetésének: az elmúlt évben 30 önkéntes programja keretében 49 munkatárs segítségével 750 munkaórát fordított közösségi kezdeményezések megvalósítására. A számos falunap, vetélkedő, egyéb program szervezésében való közreműködése közül

kiemelendő az ősszel elültetett több száz őshonos fa a gyár környékén. „A növényeket szerető emberként büszke vagyok kollégáim faültetési akciójára, amelylyel hozzájárulhattunk a fenntarthatósági ambíciónkhoz, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A környezetért felelős cementgyártóként 2030-ra tonnánként

40 százalékkal kívánjuk a nettó szén-dioxid-kibocsátást csökkenteni. Az egészségés munkavédelem terén több munkavédelmi intézkedést és beruházást is sikerült foganatosítani, hogy ezzel is csökkentsük a munkahelyi balesetek kockázatát a gyárban illetve gépjárművezetés közben” – értékelt Hoffmann Tamás. A

2018-as évre tekintve is bizakodó a Királyegyházi Cementgyár értékesítési igazgatója. „Az idei évben további növekedésre számítunk. Ugyanakkor az építőipari fellendülésnek tavaly velejárója volt az alapanyag, a szakemberek, sofőrök hiánya is, ez úgy gondolom, nem fog változni a 2018-as évben sem. A helyi

vonatkozásokat tekintve pedig nagy reményekkel nézünk a pécsi Modern Városok program elé, nemcsak mint alapanyag-beszállító, hanem reményeink szerint a beruházások hozadékaként szorosabbra tudjuk fűzni a szálakat a Pécsi Tudományegyetemmel a kutatás-fejlesztések terén is. Bízom benne, hogy tovább

tudjuk növelni az elégedett ügyfeleink számát” – vélekedett Hoffmann Tamás.
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2018-01-15 Pécsi Hírek Ismét csúcsot döntött a Királyegyházi Cementgyár ua.
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2018-01-12 Dunántúli Napló Sms

„BANKKÁRTYA”: Csütörtökön a 9 órakor induló 1-es buszon találtam egy bankkártyát. Leadtam a sofőrnek. Tulajdonosa a közlekedési társaságnál érdeklődhet.

„VILLÁSKULCS”: Bégének. Régebben volt egy szállóige autós körökben: ha vadveszélyes helyen kell közlekedned, mindig legyen nálad 10-es villáskulcs. Vaddal történt baleset estén első dolgod visszaszaladni, és leszerelni a „vadveszély” táblát….

„REKLÁMÚJSÁG”: Már hetek óta nem kapunk reklámújságot, a pécsi belváros családi-és társasházas részén élünk. Igaz, macerásabb itt kiosztani a szórólapot, mint mondjuk egy 15 vagy 30 lakásos panelban. Reméljük, a nekünk szánt kötegek nem kerülnek automatikusan a kukába!

„BELVÁROSI”: A Mária utcában mikor kerül sor a felújításra? Az illegális autóversenyek megszüntetésére? Az út is süllyed, repednek a százéves falak. A hajdani Bóbita Bábszínház is rekonstrukcióra vár. Térfigyelő kamerát mikor telepítenek ebbe az utcába? Várjuk az illetékesek válaszait!

„S. J.”: Igyekszem a legjobb minőségű kenyeret megvásárolni, egy-két nap alatt ezeket el is fogyasztjuk. Mégis mit látok a címkén? Tartósítószert, különféle adalékanyagokat tartalmaz. Nem értem, mi szükség a tartósítószerre, hiszen ha valóban frissen kerül a polcra az áru, azt napokon belül el is fogyasztjuk.

Nagyanyáink se tettek tartósítószert a kenyérbe, mégis napokig ettük.

„PARKOLÓ”: Olvasom, hogy milyen hatalmas fejlesztések várhatók a Pécsi Tudományegyetemen. A klinikák körüli parkolási gondokat látva remélem, erre is találnak majd megoldást. Például mélygarázs építésével, mondjuk a Szigeti úti tömbnél.

„KÖRFORGALOM”: A sörgyárnál köztudottan hatalmas dugók szoktak lenni, főként a csúcsforgalomban. Az Alkotmány utcához újabb körforgalmat ígértek, a probléma megoldására. Érdekelne, hogy hol tart most ez a fejlesztés? Mikorra várható az építkezés? Mert a közlekedés ezen a szakaszon valóban nem könnyű,

mondhatni veszélyes. 
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2018-01-10 Dunántúli Napló Ötvenmilliárd forintot költenek az egyetemre

A Modern Városok Program (MVP) többmilliárdos keretösszegének jelentős része a Pécsi Tudományegyetem beruházásaihoz kapcsolódik. Az universitason már javában zajlanak a kisebbnagyobb léptékű beruházások. A program sikeres végrehajtása szempontjából meghatározó esemény a zászlóshajó projekt, a

Szigeti úti campus megújításának az elindulása volt. A PTE és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése 2017. november 10-én írta alá a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését a Szigeti úti telephelyen. A Nemzetközi Oktatási Központ és az Idegen Nyelvi

Központ a Damjanich utcába költözik, a szerződést már aláírták a kivitelezővel, sőt, már zajlik a munka.

Az orvoskar is új épületet kap

Csaknem ötvenmilliárd forintot költenek néhány év alatt a PTE fejlesztésére

A Modern Városok Program (MVP) többmilliárdos keretösszegének jelentős része a Pécsi Tudományegyetem beruházásaihoz kapcsolódik. Az universitason már javában zajlanak a kisebbnagyobb léptékű beruházások, ezekről számolunk be az alábbiakban. A program sikeres végrehajtása szempontjából meghatározó

esemény a zászlóshajó projekt, a Szigeti úti campus megújításának az elindulása volt. A PTE és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése 2017. november 10-én írta alá a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését a Szigeti úti telephelyen. Maga a beruházás

10,7 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is.

Újszerű megoldásokkal

Az egyetem már átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, az alapkőletétel idén tavasszal lesz, maga a projekt várhatóan 2020 májusáig készül el. A kar Szigeti úti főépülete egy új, 11 233 négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. A szintenkénti „open lab” szerkezet,

valamint az épület kialakítása funkcióját tekintve is újdonság. A beruházás keretében egyebek mellett 40 százalékkal bővülnek az oktatásra és kutatásra szánt terek, megújul a 10 ezer négyzetméteres belső park, növényzete frissül, korszerű burkolattal és köztéri bútorokkal kiegészülve a campus szerves részét képező

pihenőparkká alakul.Mindezek mellett több mint huszonöt parkolót is építenek a problémák enyhítésére. Több beruházási szakasz már megkezdődött, azaz az ingatlanfejlesztési elemek legnagyobb része már közbeszerzési eljárási szakaszban van.

Megújul az atlétikapálya

Ezek közé tartozik a bölcsészkar Ifjúsági úti telephelyén a B épület szintráépítése és a pszichológiai labor kialakítása, a műszaki és informatikai fakultáson két fejlesztés – az úgynevezett ABC épületek, valamint építészés gépészműhelyek létrehozásának – közbeszerzési eljárása, a közgázon az University Business Center

kivitelezése, a természettudományi kar atlétikapályájának felújítása, az egészségtudományi kar főépületének rekonstrukciója, a megyei könyvtár Apáca utcai épületének közbeszerzése. Mindezeken kívül a Rókus utcában lezárult már a Gyógyszerészettudományi Karon az új laborok kialakításának első két üteme, a

harmadik-negyedik szakasz befejezését pedig idén a harmadik negyedévre ígérik.

Ősszel kinyit a kollégium

A Nemzetközi Oktatási Központ és az Idegen Nyelvi Központ a Damjanich utcába költözik, a szerződést már aláírták a kivitelezővel, sőt, már zajlik a munka. A Balassa kollégiumának felújítása is folyik, a jelek szerint idén szeptember elsején megnyílik a létesítmény a hallgatók előtt. A Damjanich utcai kollégium

kivitelezése is a tervezett ütemezés szerint halad, így az már idén tavasszal véget érhet. Ezek mellett a PTE jelenleg 27 EFOP-projektben vesz részt, amelyek egy részében konzorcium-vezető, kisebb részében konzorciumi partneri szerepet tölt be. Ezen projektek PTE-re jutó támogatási összege 24 milliárd forint, amely

forrásból 3-5 éves intervallumban egyebek mellett oktatás-, infrastruktúra-, egészségügyi és kutatás-fejlesztés, valamint tehetséggondozásra jut elegendő pénz. Az egyik projektelemből építik meg a fogorvosok elméleti és gyakorlati képzésének helyet biztosító központot. 
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Bizalmat szavaztak Miseta professzornak

Sikerrel pályázta meg a tíz oktatási karból álló Pécsi Tudományegyetem rektori székét dr. Miseta Attila egyetemi tanár, aki 2010-től az Általános Orvostudományi Kar dékánja. A Szenátus többségének döntését az emberi erőforrások miniszterének kell megerősítenie, és kinevezését az államfőnek javasolnia. Dr. Miseta

Attila 1984-ben szerzett általános orvosi diplomát a Pécsi Tudományegyetem jogelőd intézményében, a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, 1999-től a klinikai laboratóriumi vizsgálatok szakorvosa, 2004 óta az MTA Orvostudományok Doktora. Oktatói pályafutását közvetlenül diplomaszerzése után az alma materben

kezdte egyetemi gyakornokként, 2006-tól pedig egyetemi tanárként dolgozik a Pécsi Tudományegyetemen. 2013-ban vette át a Laboratóriumi Medicina Intézet vezetését, amely a Dél-Dunántúl legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója. Az ÁOK dékánjaként részt vesz a Modern városok program keretében zajló

fejlesztésekben, melyért előtte munkatársaival együtt sok éven át lobbizott. Miseta professzor kollégáival együtt a marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés egyik leghűségesebb támogatója. Cselekvésorientált, gyakorlatias, közvetlen ember, aki gyakran és jóízűen tud nevetni – erősödnek meg korábbi

benyomásaim a beszélgetés során... (az interjú elérhető a linken keresztül)
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2018-01-08 pecsiujsag.hu Csaknem ötvenmilliárd forintot költenek néhány év alatt a PTE fejlesztésére

A Modern Városok Program (MVP) többmilliárdos keretösszegének jelentős része a Pécsi Tudományegyetem beruházásaihoz kapcsolódik. Az universitason már javában zajlanak a kisebb-nagyobb léptékű beruházások, ezekről számolunk be az alábbiakban. A program sikeres végrehajtása szempontjából meghatározó

esemény a zászlóshajó projekt, a Szigeti úti campus megújításának az elindulása volt. A PTE és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése 2017. november 10-én írta alá a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését a Szigeti úti telephelyen. Maga a beruházás

10,7 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. Az egyetem már átadta a munkaterületet a kivitelezőnek, az alapkőletétel idén tavasszal lesz, maga a projekt várhatóan 2020 májusáig készül el. A kar Szigeti úti főépülete egy új, 11 233

négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. A szintenkénti „open lab" szerkezet, valamint az épület kialakítása funkcióját tekintve is újdonság. A beruházás keretében egyebek mellett 40 százalékkal bővülnek az oktatásra és kutatásra szánt terek, megújul a 10 ezer

négyzetméteres belső park, növényzete frissül, korszerű burkolattal és köztéri bútorokkal kiegészülve a campus szerves részét képező pihenőparkká alakul. Mindezek mellett több mint negyedszáz parkolót is építenek a problémák enyhítésére. Több beruházási szakasz már megkezdődött, azaz az ingatlanfejlesztési

elemek legnagyobb része már közbeszerzési eljárási szakaszban van. Ezek közé tartozik a bölcsészkar Ifjúsági úti telephelyén a B épület szintráépítése és a pszichológiai labor kialakítása, a műszaki és informatikai fakultáson két fejlesztés - az úgynevezett ABC épületek, valamint építész- és gépészműhelyek

létrehozásának - közbeszerzési eljárása, a közgázon az University Business Center kivitelezése, a természettudományi kar atlétikapályájának felújítása, az egészségtudományi kar főépületének rekonstrukciója, a megyei könyvtár Apáca utcai épületének közbeszerzése. Mindezeken kívül a Rókus utcában lezárult már a

gyógyszerészettudományi kar új laborjainak első két üteme, a harmadik-negyedik szakasz befejeztét idén a harmadik negyedévre ígérik. A Nemzetközi Oktatási Központ és az Idegen Nyelvi Központ a Damjanich utcába költözik, a szerződést már aláírták a kivitelezővel, sőt, már zajlik a munka. A Balassa kollégiumának

felújítása is folyik, a jelek szerint idén szeptember elsején megnyílik a létesítmény a hallgatók előtt. A Damjanich utcai kollégium kivitelezése is a tervezett ütemezés szerint halad, így az már idén tavasszal véget érhet. Ha ez még nem lenne elég, a PTE jelenleg 27 EFOP-projektben vesz részt, amelyek egy részében

konzorcium-vezető, kisebb részében konzorciumi partneri szerepet tölt be. Ezen projektek PTE-re jutó támogatási összege 24 milliárd forint, amely forrásból 3-5 éves intervallumban egyebek mellett oktatás-, infrastruktúra-, egészségügyi és kutatás-fejlesztés, valamint tehetséggondozásra jut elegendő pénz. Az egyik

projektelemből építik meg a fogorvosok elméleti és gyakorlati képzésének helyet biztosító központot.
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2018-01-08 pecsma.hu Páva Zsolt: a kormány 2018-ban is partner

Páva Zsolt szerint az a tétje a 2018-as választásnak, hogy milyen jövőnk lesz a következő évtizedekben, miként kezelje Európa a migránsválságot. A polgármester lapunknak adott interjújában beszélt a város idei évben várható nagyobb fejlesztéseiről, a költségvetésről, a munkahelyekről.

– Az elmúlt év csendes volt egészen őszig, amikortól az ellenzék egyre hangosabban beszélt arról, hogy a város költségvetése milyen helyzetben van. Ön miként látja a helyzetet?

– Messzebbről indítanék: az MSZP-s városvezetés idején kijátszott buszparkot teljesen lerobbant állapotban vettük át, a közösségi közlekedés működése veszélybe került. Ezt kénytelen volt a város megújítani, ami kényszerhelyzet volt. Ugyanakkor nem volt rá pályázati forrás, vagy állami támogatás, így az

önkormányzat háttértámogatásával kellett a Tüke Busznak ezt megvalósítania. Bíztunk abban, hogy lesznek majd később olyan lehetőségek, amelyeket igénybe vehetünk, ez viszont nem történt meg. A kormány 9,5 milliárd forintos visszatérítendő támogatást nyújtott, miközben 2018-tól olyan intézkedéseket

vezetünk, amelyek ennek visszafizetését segítik. Le kell szögeznem azt is, hogy ezek az intézkedések nem érintik a pécsieket.

– Korábban azt mondta, hogy a pécsiek szeretnek kritizálni, az elmúlt hónapokban pedig igencsak sokszor tette ezt az ellenzék, mondván, hogy a kormány gyámság alá helyezte a várost.

– Igen frappáns kijelentés, magam is hallottam, de úgy gondolom, hogy a partnerséget nem lehet összekeverni ezzel a kifejezéssel. A kabinet már korábban is segített a városnak a szocialista örökség eltüntetésében a 47 milliárdos adósságteher átvállalásával, vagy éppen a Magasház lebontására biztosított forrással. A

kormány most is partner, és egy szoros együttműködés példája a kormányzati támogatás is.

– A 2017-es év csak erről szólt?

– Egyáltalán nem, hiszen óvodákat és iskolákat újítottunk fel, egy hosszú, három éven keresztül tartó folyamat részeként. Több intézmény is azért nem tudott megfelelően működni, mert nem voltak meg a feltételek, így például szigeteletlen falakon, ablakokon szökött ki a meleg, nem voltak megfelelőek a

mellékhelyiségek sem. A folyamat végén 40 év adósságát törlesztjük majd. De a város elsődleges feladata a munkahelyteremtés, mivel azon túl, hogy itt tarthatjuk a munkaerőt, a későbbiekben adóbevételt is hoznak a vállalkozások, amelyek a büdzsé stabilitásához járulhatnak hozzá.

 – Konkrétumokról is be tud számolni?

– Fontos megemlíteni a pécsi dohánygyárat, a BAT-ot: tízmillió eurós fejlesztést hajtottak végre Pécsen, így újabb 100-150 ember juthat álláshoz. Az ITSH folyamatosan bővített, és immár a volt Ifjúsági Házban alakítják ki a következő részlegüket, ezáltal hamarosan közel ezer, magasan képzett, jellemzően fiatal

felnőttnek adhatnak munkát. A Honsa és a Kontakt-Elektro is évről évre fejleszt, újabb és újabb munkaerőt vesznek fel, de a Viessmannt is említhetném, ahogy a reptér területén megvalósuló repülőgépgyárat is. A kamara, a város, a megyei önkormányzat és az egyetem együttműködésében jött létre a Pécs Paktum,

amely a megfelelően képzett munkaerő meglétét segíti elő, hogy a fiatalok a piacon is értékes szakmával induljanak neki az életnek. Az ipari park fejlesztése sem áll meg minden híresztelés ellenére, és bár még nagyobb foglalkoztatót nem tudtunk letelepíteni – részben azért, mert a Pécsre érkezők inkább a már

meglévő csarnokokat választották –, nagyon bízom abban, hogy idén az első kapavágások megtörténhetnek. Pécsett továbbá a hajléktalanok is kaphatnak munkát, mivel egy kis üzemben munkaruhákat gyártanak.

– A költségvetés mennyiben befolyásolja a fejlesztéseket?

– A működési és fejlesztési források más-más keretből származnak. Az utóbbiakat a területi operatív programból és a Modern Városok Programból finanszírozzuk, amelyek együttesen közel 80 milliárd forintot tesznek ki. Tehát az önkormányzat működéséhez szükséges költségek nem terhelik fejlesztéseinket, azok

forrását nem érintik.

– Idén parlamenti képviselőket választunk, Ön szerint mi a tétje Pécs szempontjából a 2018-as voksolásnak?

– A polgármestereket, így személy szerint engem közvetlenül nem érint ez, hiszen parlamenti voksolás lesz, azonban nem vagyok naiv, számos önkormányzathoz köthető témát várhatóan elővesz az ellenzék. Úgy vélem, hogy világosan látszik, hogy Európa nem egységes, a visegrádi négyek – Lengyelország,

Csehország, Szlovákia és Magyarország – másképpen gondolkodnak, mint a nyugati államok. A politikai ellentétet jól mutatja a migránsválságra adott válasz, a V4-ek ugyanis nem akarnak bevándorlókat. Ez a kérdés nagyban befolyásolja a jövőnket, és a 2018-as választásnak is az a tétje, hogy meg tudjuk-e tartani az

értékeinket, vagy pedig egy másik, szerintem rossz irányt veszünk.

– Az év végén azért szervezett tüntetést a Magyar Liberális Párt, mert egy Soros György által támogatott alapítvány nem kapott helyet a belvárosban egy magáncégtől. Bár a tulajdonos erről nem nyilatkozott, helyettük mások, az albérlőik azt állították, hogy az önkormányzat tehetett minderről.
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2018-01-08 pecsma.hu Páva Zsolt: a kormány 2018-ban is partner (folyt.)

– A pécsi közgyűlés elfogadott egy nyilatkozatot arról, hogy a migránspárti Soros György által megvalósítandó központ ellen tiltakozik a város. A választások előtt néhány hónappal 130 millióval megtámogatott pécsi szervezet olyan pályázati kiírást tett közzé, amelyre informális közösségek is pályázhatnak, a pénzt

pedig nagyon gyorsan ki is osztják még a választások előtt. Úgy vélem, hogy ezek a központok azt a célt szolgálják, hogy a láthatóan szétforgácsolódott ellenzék szerepét átvegyék, hogy az úgynevezett NGO-kra, nem kormányzati szereplőkre támaszkodva politikai akciókat hajtsanak végre. Szándékosan nem a civil szót

használtam esetükben, mert az országban, ahogy Pécsen is a civilek számtalan feladatot átvállalnak az államtól, az önkormányzattól, Pécsen legalább 15 olyan megállapodással rendelkezünk civilekkel, amelyek közfeladatok ellátásáról szólnak. Azt szeretnénk elkerülni, hogy Pécsen olyan konfliktusok legyenek, amelyek

korábban nem voltak. A pécsi, Soros-pénzzel megtámogatott alapítvány esetében is meglátjuk majd, hogy valóban csak emberbaráti, karitatív célok vezérlik-e őket. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az alapítvány nem vesz részt a választási kampányban, szívesen ellátogatok a szervezethez eleget téve meghívásuknak.

 – Ebben az évben ünnepelte alapításának 650. évfordulóját a Pécsi Tudományegyetem. Miként értékeli az együttműködést az intézménnyel?

– Az évforduló kapcsán és a felkészülési években szorosabbá vált a kapcsolat a város és a PTE között. Számos olyan fejlesztés van, amit ugyan az egyetem vezényel le, de természetesen a várost is érinti. Jó dolog, hogy a program elindult, s a gyógyszerészeti kar felújításával, az új orvosi kari tömb és a fogászati klinika

építésével idén folytatódik is.

– A 2018-as fejlesztések közül melyiket emelné ki?

– A vásárcsarnok építése lesz az egyik legnagyobb feladatunk, melynek előkészítése sem volt egyszerű. A kormány által biztosított 500 millió forintból megvásároltuk a jelenlegi csarnoktól délre eső területet, ahol az új létesítmény állni fog. A teljes terület közlekedését, parkosítását, valamint a parkolási rendszert is át

kell alakítani, hiszen egy kisebb városrész jön létre. A régi csarnok helyén parkolóház és irodaház épül majd – magántőkéből. Jelenleg a csarnok kivitelezési közbeszerzése zajlik, várhatóan nyáron elindul a munka és 2019 karácsonyára fejeződik be. A másik nagy volumenű beruházás az élményfürdővel egybekötött

sportközpont lesz; itt most azt kutatják a szakemberek, hogy van-e lehetőség termálvizet hasznosítani. A célunk az, hogy ne jöjjön létre még egy Expo Center – amely sajnos az átgondolatlan beruházások egyik iskolapéldája – ezért egy hosszú távon is fenntartatható létesítményt szeretnénk. A tervezésre, az

előkészítésre, a vizsgálatokra 500 millió forint áll rendelkezésre, várhatóan 2019-ben már elindulhat a munka. Nemsokára azonban a kertvárosi rendelőintézet is elkészül, ami egy felújítási hullám része, korábban már a Lánc utcai is megújult, a Veress Endre utcai intézetben pedig eszközbeszerzésre került sor. Sok

nagyobb ügy és fejlesztés között van egy számomra nagyon kedves is, méghozzá a Tüskésréti Jubileumi Liget létrehozása. A területre az egyetem alapításának 650. évfordulója kapcsán 650 fát ültettünk el, s a csemeték mindegyike a több éve működő városi csemetekertből származik, ahonnan egyébként a

közterületekre kikerülő fák zöme is.
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2018-01-08 Pécsi Hírek Páva Zsolt: a kormány 2018-ban is partner ua.
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2018-01-06 bama.hu Pécs egyeteme 2017-ben 650 éves jubileumot ünnepelhetett

Színes, változatos, eseményekben és előrelépésekben egyaránt gazdag évre tekinthet vissza a Pécsi Tudományegyetem. A 2017-es év számos látványos fejleményt hozott, ugyanakkor a háttérben is rengeteg olyan lépést is tett az egész Dél-Dunántúl számára meghatározó intézmény, amelyeket büszkén idézhetnek

fel. Természetesen a fő vonalat az év során a 650 éves jubileum megünneplése határozta meg, hiszen az 1367-ben Pécsen megalapított tudományos, kulturális és közéleti centrum örökségét ma is őrzi az egyetem. A méltó külsőségek közt és sok értékes tartalommal megünnepelt jubileum azonban nem csupán a

visszatekintésről, az eredmények megmutatásáról szólt, hanem a jelen sikereinek felmutatására és a jövő fejlődésének megalapozására is jelentős hangsúlyt helyeztek. Így a tudományos összejövetelek, szakmai konferenciák, kutatási és fejlesztési eredmények beszámolói mellett az olyan rendezvények is sorban

jöttek, amelyek a PTE színes és gazdag kínálatát, a társadalomba és mindennapjaiba való szoros beágyazottságát is megmutatták. Emlékezetes lehet az ország vasúti vonalait járó, PTE-színekbe öltöztetett mozdony, az evezőscsapat látványos szereplése a felsőoktatás szereplőit megversenyeztető Dunai Regatta

evezőskupán, vagy éppen a különféle emlékművek, szobrok avatásai, emlékhelyek átadásai az egyetem, a város és a térség közössége számára. A Modern Városok Program révén megvalósuló, jövőt építő fejlesztések beindulása is bekerül a krónikákba, így akár nemzedékeken át úgy lehet majd visszaidézni a 2017-es

évet, hogy az a Pécsi Tudományegyetem meghatározó időszaka volt.
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2018-01-03 Dunántúli Napló Visszatekintünk a PTE évére

Pécs egyeteme 2017-ben 650 éves jubileumot ünnepelhetett

Színes, változatos, eseményekben és előrelépésekben egyaránt gazdag évre tekinthet vissza a Pécsi Tudományegyetem. A 2017-es év számos látványos fejleményt hozott, ugyanakkor a háttérben is rengeteg olyan lépést is tett az egész Dél-Dunántúl számára meghatározó intézmény, amelyeket büszkén idézhetnek

fel. Természetesen a fő vonalat az év során a 650 éves jubileum megünneplése határozta meg, hiszen az 1367-ben Pécsen megalapított tudományos, kulturális és közéleti centrum örökségét ma is őrzi az egyetem. A méltó külsőségek közt és sok értékes tartalommal megünnepelt jubileum azonban nem csupán a

visszatekintésről, az eredmények megmutatásáról szólt, hanem a jelen sikereinek felmutatására és a jövő fejlődésének megalapozására is jelentős hangsúlyt helyeztek. Így a tudományos összejövetelek, szakmai konferenciák, kutatási és fejlesztési eredmények beszámolói mellett az olyan rendezvények is sorban

jöttek, amelyek a PTE színes és gazdag kínálatát, a társadalomba és mindennapjaiba való szoros beágyazottságát is megmutatták. Emlékezetes lehet az ország vasúti vonalait járó, PTE-színekbe öltöztetett mozdony, az evezőscsapat látványos szereplése a felsőoktatás szereplőit megversenyeztető Dunai Regatta

evezőskupán, vagy éppen a különféle emlékművek, szobrok avatásai, emlékhelyek átadásai az egyetem, a város és a térség közössége számára. A Modern Városok Program révén megvalósuló, jövőt építő fejlesztések beindulása is bekerül a krónikákba, így akár nemzedékeken át úgy lehet majd visszaidézni a 2017-es

évet, hogy az a Pécsi Tudományegyetem meghatározó időszaka volt.
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2017-12-30 pecsma.hu Ezt hozta Pécsnek 2017

Az év vége felé összeszedtük, milyen nagyobb fejlesztések, beruházások zajlottak le, indultak el Pécsett. Nem volt könnyű dolgunk, hiszen rengeteg dolog történt 2017-ben Pécsett, így a teljesség igénye nélkül, a nagyobb beruházásokat bemutatva készítettük el évzáró számvetésünket. Már a 109 milliárd forintot is

meghaladta a beruházások összértéke a pecs2020.pecs.hu címen található Pécsi Eredménytérképen – ezen az oldalon bárki megnézheti, milyen fejlesztések zajlottak le, indultak el a közelmúltban a megyeszékhelyen.

Új gyár, új szolgáltatóközpont

A munkahelyteremtés terén sem telt el eseménytelenül 2017. Csak néhány példa, címszavakban: a német hűtés-fűtéstechnikai világcég, a Viessmann közölte, Pécsett nyitja meg szolgáltatóközpontját; bővített az ITSH pécsi központja, itt jövőre már 800-an dolgozhatnak; százakat vesz fel a Hauni Gépgyártó és a BAT;

Pécsett építi meg repülőgépgyárát a Magnus Aircraft. A már itt működő pécsi vállalkozások pedig összesen 41 milliárd forintot költöttek az elmúlt időszakban gépbeszerzésre, bővítésre, és így munkahelyteremtésre – ezzel Pécs Debrecen és Szeged mellett dobogós a magyar nagyvárosok között.

Rengeteg pénz az egészségügyre

Korábban már megújult a Lánc utcai rendelőintézet, modern európai kórház lett a 400 ágyas klinikai tömb, megépült az onkológiai centrum, ezzel azonban nem zárultak le a fejlesztések. Már a befejezéséhez közeleg az új kertvárosi rendelőintézet építése, sok tízezer ember kap így saját egészségügyi központot.

Korábban több gyermekháziorvosi és orvosi rendelő újult meg, ez a program is folytatódik, emellett a tervek szerint hamarosan kezdődhet például egy új fogászati klinika építése is.

Nem törjük a lábunkat a téren

Tavasszal adták át a megújult Jókai teret, mint ismert, a szocialista városvezetés ideje alatt leburkolt tér rövid idő alatt szinte járhatatlan lett, most viszont már ismét a belváros egyik ékköve a mediterrán hangulatú tér. Számos helyen voltak út- és járdajavítások, hamarosan két nagyobb program is elindulhat: megújul

Kertváros egyik fő közlekedési tengelye, a Nagy Imre út, valamint elindul a mecseki tehermentesítő út építése.

Sport: utánpótlás és közösség

Idén elkezdődött a Nemzeti Kosárlabda Akadémia építése is, a Rátgéber László mesteredző szakmai munkájával fémjelzett létesítmény egyre jobban formálódik. De zajlik a csarnoképítés a PVSK-nál, itt további, többmilliárdos beruházás indulhat el a közeljövőben.Folyamatosan bővül a tüskésréti szabadidőpark, ahol

hamarosan újabb köztéri eszközökön edzhetnek a pécsiek, de műfüves focipályán is pattoghat a labda. Ha pedig este a futópályáról felnézünk, akár a kivilágított tv-tornyot is megláthatjuk, a fényeket többek között a szintén Pécsett letelepedett, több száz embernek munkát adó amerikai Harman-gyár szakemberei

fejlesztették.

Zöld, élhető város

Ebben az évben számos alkalommal zajlott komolyabb fásítás, és mivel a város már saját csemetekerttel is rendelkezik, így az utánpótlás is biztosított. A korábbi bicikliút-építéseket újabbak is követik például a keleti városrészben és Uránvárosban is – egyre többen használják is a környezetbarát kétkerekűeket. A

tervek szerint Tüskésréten öko-kalandpark nyílik majd, ami a gyerekek környezettudatos nevelését is szolgálhatja.

Középpontban az oktatás

Az elmúlt évtizedek legnagyobb óvoda- és bölcsődefelújítási programja zajlik jelenleg is Pécsett, és az iskolafelújítások sem maradnak le ettől. A vasasi óvodát, Uránvárosban a Hajnóczy utcai óvodát, a Bornemissza utcai óvodát és az Óvoda utcai óvodát, valamint a Siklósi úti óvodát megszépülve, felújítva már birtokba

is vehették a gyerekek, de sorban követi őket számos további fejlesztés.Az iskolák körében összességében milliárdos nagyságrendű felújítások indulnak, bővítések kezdődnek nemcsak az állami-önkormányzati, hanem az egyházi intézményekben is: a Református Kollégiumban és a Szent Mór Iskolaközpontban tanuló

pécsi diákok hamarosan új épületeket, tornacsarnokot használhatnak majd.

Modern Városok: indul a zászlóshajó

Év közben 24,8 milliárd forintra emelte a kormány a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési keretét, az első beruházások ebből nemhogy elkezdődtek, de már be is fejeződtek, ezt láthatjuk például a Gyógyszerésztudományi Karon. De számos más helyen is folynak a munkák, megújulnak kollégiumok, és

bejelentették, hogy kezdetét veszi a sokmilliárdos zászlóshajó, az új orvosi kar építésének beruházása is. Már idén több mint 4000 külföldi hallgatója van a pécsi egyetemnek, ez a lehetőség a pécsi vállalkozások fantáziáját is megmozgatta: az orvosi kar környékén és a belvárosban egymás után épülnek a társasházak,

és egyre-másra nyílnak új éttermek, kávézók is.
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2017-12-30 bama.hu Nagy Csaba: „nem az álmokat fejlesztjük!”

Az év utolsó napjához közeledvén arra kértük Nagy Csabát, a megyei közgyűlés elnökét, hogy összegezze, milyen új beruházások, nagy fejlesztési projektek indultak ebben az esztendőben Baranyában.

– Induljunk a határon túlról: magyar–horvát kapcsolatok?

– Létrejött a Pannon EGTC európai területi társulás, melynek irányítását, működtetését Pécs városától az elmúlt két évben fokozatosan átvettük. Jelentős módosításokat hajtottunk végre működésében, most már elmondhatjuk, hogy az első nemzetközi projektünket valósítjuk meg. A szervezet hozzákezdett első

pályázatához, mely világörökségi helyszínek megújításáról szól. A következő cél az, hogy Horvátországban és Magyarországon is két-két irodával tevékenykedjen a társulás. Emellett most készítjük elő azt a pályázatot, mely lehetővé tenné, hogy két útvonalon járjon autóbusz Pécs és Eszék között. Továbbá 2018

februárjának elején Eszéken kétnapos konferenciát szervezünk majd a magyar–horvát térségi együttműködésekről. – Mi a helyzet a mohácsi Duna-híddal?

– A város úgy alakította a rendezési, szabályozási terveit, hogy lehetővé tegye a hídépítést. Környezetvédelmi vizsgálatok kezdődtek, a kormányfői látogatás kapcsán pedig közvetlen kormányzati támogatás érkezett a híd tervezésére, mely három év alatt másfél milliárd forintot ér el. Ez óriási előrelépést hozhat, miután 

Baranyának a Duna-Tisza közti területek felé semmilyen más útvonala nem volt eddig, csak a mohácsi komp. Közlekedési szempontból ráadásul nemcsak a Duna, de gyakorlatilag a horvát határ felé is le vagyunk zárva. Egy megyei felmérés szerint a térségi gépjármű forgalomnak mindössze hat százaléka halad

Horvátország irányába Baranyán át, a forgalom 94 százaléka Tolna és Somogy felé történik.

– Hogy áll az M9-es út, mely nyugat–kelet irányban igyekszik új útvonalat teremteni, igaz, csak Kaposvár–Szekszárd magasságban?

– Megyénk északi részét érinti, de a komlói térségnek nagyon fontos, hogy ez az út az elkövetkező évtizedben megvalósuljon. Sokkal több baranyai települést érint az M60-as út, mely Pécset Szigetváron és Barcson át szándékozik bekapcsolni a horvát autópálya-hálózatba. A megye egyetértésével meghatározták már a

nyomvonalát. Körültekintően ügyeltek a környezetvédelmi szempontokra, így például az út kikerüli a barcsi ősborókást. Ha pedig majd a schengeni határ továbbköltözik, akkor eljön az a helyzet, amikor Pécsről hamarabb érünk el autóval Zágrábba, mint Budapestre.

– Apropó, határátkelőhelyek. Korábban többször is beszámolt arról, hogy ezen a téren van a legnagyobb elmaradásunk.

– A külügyminisztérium támogat bennünket a gondolat széles körű ismertetésében, tulajdonképpen Horvátországra várunk. Biztos vagyok benne, hogy a magyar kormány biztosítja a pénzügyi forrásokat, hogyha a horvát oldal is meghozza ez irányú döntését.

– Az oktatási fejlesztések közül mit emelne ki?

– Szeptembertől elindult egy ún. EFOP-os projekt az iskolák bővítésére, felújítására, szaktantermek létrehozására. 17 baranyai település 18 iskolája 6,3 milliárd forint értékű támogatásban részesül, ekkora összegű fejlesztést a baranyai alapfokú oktatás még soha nem kapott.

– Ide tartoznak a tanuszoda--fejlesztések is?

– Igen, a magyar kormány önálló fejlesztési programja. Azt hiszem, önmagáért beszél, hogy az országban összesen 25 tanuszoda épül, s ebből három Baranyában lesz. Sásdon hamarosan kész a létesítmény, már az új alkalmazottak felvételi eljárása folyik, Szentlőrincen a tervezés kezdődik el, Vajszlón pedig most azon

munkálkodunk, hogy egy helyi tisztítómű segítse a környezetvédelmi problémák megoldását.

– Ha már tisztítás: bővült a megye szennyvízhálózata is?

– Az uniós támogatású vidékfejlesztés része ez, a megyében sok ezer embert érintő projektek keretében. Mondanék is két baranyai példát: Almamelléken és Gödrén fut ilyen program.

– Mi van még ebben a csomagban?

– Tagja vagyok a Modern Városok program egyetemi fejlesztéseket felügyelő szervezetének, és így elmondhatom, hogy a Pécsi Tudományegyetem hatalmas megújulási lehetőségekhez jutott. Köszönhető ez a megyeszékhely vezetői döntésének, hiszen Pécs városa 24 milliárd forint erejéig szerepeltette a Modern

Városok program keretén belül az Egyetemet. Ezzel egyetemünk léptéket válthat, nemzetközi színtéren is megerősödhet több mint 5000 külföldi hallgatójával. Ez pedig jelentősen élénkíti Pécs gazdaságát is.

https://www.bama.hu/p

r/nem-az-almokat-

fejlesztjuk-1213245/

http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250989&date=2018/01/08&filename=250989.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250989&date=2018/01/08&filename=250989.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250989&date=2018/01/08&filename=250989.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250989&date=2018/01/08&filename=250989.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250989&date=2018/01/08&filename=250989.pdf
https://www.bama.hu/vezeto-hirek/pecs-egyeteme-2017-ben-650-eves-jubileumot-unnepelhetett-1218339/
https://www.bama.hu/vezeto-hirek/pecs-egyeteme-2017-ben-650-eves-jubileumot-unnepelhetett-1218339/
https://www.bama.hu/vezeto-hirek/pecs-egyeteme-2017-ben-650-eves-jubileumot-unnepelhetett-1218339/
https://www.bama.hu/vezeto-hirek/pecs-egyeteme-2017-ben-650-eves-jubileumot-unnepelhetett-1218339/
https://www.bama.hu/vezeto-hirek/pecs-egyeteme-2017-ben-650-eves-jubileumot-unnepelhetett-1218339/
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250817&date=2018/01/03&filename=250817.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250817&date=2018/01/03&filename=250817.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250817&date=2018/01/03&filename=250817.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250817&date=2018/01/03&filename=250817.pdf
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=250817&date=2018/01/03&filename=250817.pdf
http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/nextpecs/ezt-hozta-pecsnek-2017/
http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/nextpecs/ezt-hozta-pecsnek-2017/
http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/nextpecs/ezt-hozta-pecsnek-2017/
http://www.pecsma.hu/pecs-aktual/nextpecs/ezt-hozta-pecsnek-2017/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/
https://www.bama.hu/pr/nem-az-almokat-fejlesztjuk-1213245/


2017-12-30 bama.hu Nagy Csaba: „nem az álmokat fejlesztjük!” (folyt.)

– Van azonban még egy kosár, ahol a fejlesztési rekeszek kialakítása egész évben óriási munkát jelentett. Az úgynevezett TOP-ra, a 38 milliárd forint uniós forrással gazdálkodó Terület- és Településfejlesztési Programra gondolok.

– Az volt a célunk, hogy minél hamarabb minél többet elosszunk ebből a pénzből a megyében. S nem az álmokat, hanem a realitást fejlesszük! Hozzátenném, a megyei és települési önkormányzatok abba is beleszólhattak, hogy a pályázati kiírások hogyan, mi módon jelenjenek meg. Itt több száz észrevételt tettünk, és

a javaslataink több mint kilencven százalékát elfogadták. A kollégáimnak igen nagy munkájuk van e mögött. 2014-ben csupán három olyan munkatárs volt a megyei önkormányzaton, aki területfejlesztéssel foglalkozott, most 17-en vannak. Elsőrendű feladatunk Baranya megye fejlesztése, s ahogy a megyei

főjegyzővel, dr. Göndöc Andrással 2015-ben meghatároztuk, a legfontosabb teendő, hogy szolgáltató megyévé váljunk.

– Hol tart most a TOP-keret?

– Az elmúlt három év munkája, hogy van 127 pályázat, melynél az egyetértési jogával élt a megyei önkormányzat. Ha ezek a pályázatok átmennek a minőség ellenőrzésen, és az egymilliárd forint fölötti értékűekre a kormányzat is igent mond, akkor a 38 milliárd forintból 29 milliárdot máris célba juttatunk.

Összességében 67 szerződést aláírtunk, s további 39-cel ugyanez történik január 30-ig.

– Mennyire szolgáltató most a megye?

– Az első 67 projektből 45-ben szakmai együttműködő partnerként vettünk részt. Abban is az elsők között vagyunk az országban, hogy több mint 160 pályázatot írtunk eddig, és a saját költségvetési forrásainkból is biztosítottunk tételeket baranyai önkormányzatok, mint például Szigetvár, Sásd, Villány, illetve Mánfa

településfejlesztéséhez.

– Mi lassítja vagy gyorsítja a pénz elosztásának folyamatát?

– Most már minden a támogatottakon és az adott önkormányzatokon múlik. Több nyertes önkormányzatnál máris százmilliók, milliárdok sorakoznak a számlákon, csak arra vár a tőke, hogy leszerződjenek a kivitelezőkkel.

– Akadnak pozitív megyei példák a jó ügymenetre?

– Bóly városát mindenképpen kiemelném. Az ipari parkhoz vezető út építése az egész országban mintaértékű, és gyakorlatilag már elkészült, ugyanakkor az ipari park fejlesztése is példátlan gyorsasággal halad. Tervezzük, hogy hamarosan egy konferenciát rendezünk, mely konkrét eseteket ismertet majd, például,

hogy miként tudtak Bólyban másfél hét alatt megkötni egy szerződést egy vállalkozóval csarnoképítésre, bérlésre, az objektum hosszú távú megvásárlására, az opciós bővítési lehetőséget is bekalkulálva. Ez példa lehet minden önkormányzatnak a megyében.

– Nincsenek panaszosok, akik hamarabb és több pénzre számítottak?

– A pályáztatás első körében mindenféle kritikákat kaptunk, hogy egyenlőtlen a pénz szétosztása. Ugyanakkor előre láttuk, hogy minél nagyobb egy város, annál nagyobb a szakmai apparátusa, annál felkészültebbek, jobb a lehetőségük a pályázatok, fejlesztési koncepciók elkészítésére. A megye keleti és nyugati része

kettészakadt a lehetőségek kihasználását illetően, ezért generáló szereplőként olyan döntéseket hoztunk, melyek segítettek csökkenteni az egyenlőtlenségeket.

– Mi jön ezután?

– Szeretnénk az elkövetkező hónapokban lezárni a függőben lévő pályázati kiírásokat, melyek kilencmilliárd forint értékben biztosítják a megye további fejlesztését. Fókuszban marad továbbá a horvát–magyar kapcsolatok erősítése, mert azt látom, hogy csak az önkormányzatok szintjén lehet igazán léptéket váltani.

Célkeresztben az ipar

Továbbra is az egyik alapelv, hogy a források 60 százalékát iparfejlesztésre szánják. Ebbe beletartozik az odavezető út fejlesztése, a közlekedésbiztonságot célzó kerékpárutak kialakítása, a csarnoképítések, a barna mezős beruházások, a szociális háttér megteremtése: bölcsődék és óvodák létrehozása. Utóbbira

egyébként kezdetben alig jelentkeztek önkormányzatok, most pedig ott tartanak, hogy több mint kétszeres az igény, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. Mindez pontosan visszajelzi, hogy miként alakult az elmúlt három évben az országban a gazdaság. A felmerült igények kielégítésére most a területfejlesztési

program átdolgozását tervezik.
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2017-12-30 Dunántúli Napló Készülő nagy baranyai fejlesztések ua.
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2017-12-29 euroastra.blog.hu Óriásit ugrott előre a PTE a világ zöld egyetemeit rangsoroló listán

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idén a 179. helyre került a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán, ami azt jelenti, hogy közel kétszázat lépett előre a 2016-os rangsorhoz képest. A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University

of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan

intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A „Zöld Egyetem” gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását,

valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését. A felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, 2016-ban már 75 ország 516 felsőoktatási intézménye mérettette meg magát, idén már 100-al több intézmény. Tavaly a Pécsi Tudományegyetem a 355. volt a listán, innen

ugrott idén a 179. helyre, megelőzve ezzel 7 másik magyar felsőoktatási intézményt. „A meghatározott szempontok mindegyikét érintően jelentős javulást értünk el, ezek közül a legszembetűnőbb az energiatakarékos üzemeltetés és éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében tett erőfeszítés, valamint a

környezeti kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatás, kutatás erősítése” – jegyezte meg a versennyel kapcsolatosan Dr. Czigány Szabolcs, a PTE Természettudományi Kar docense, a pályázat szakmai koordinátora. „A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program is

szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldások alkalmazását. „Smart Building” lesz például az Általános Orvostudományi Kar új elméleti tömbje, különösen nagy figyelmet fordítunk a zöld felületek arányára. Egy átlagos napon közel 800 hallgató érkezik kerékpárral az egyetemre, nem csekély szám, ezért a

kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését is erősítenünk, ösztönöznünk kell. Folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, hogy a nagy energiaigénnyel rendelkező épületegyüttesek üzemeltetését energiahatékony módszerekkel gazdaságosabbá, zöldebbé tegyük” – mondta el Jenei Zoltán kancellár. A

lista szerint a világ “legzöldebb” egyeteme a holland Wageningen University & Research, amelyet a brit University of Nottingham és a University of California Davis követ. A 2017-es rangsor elérhető a http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2017 honlapon.
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2017-12-16 pecsi-hirhatar.hu Kétszáz hellyel lépett előre

Közel kétszáz helyet lépett előre a 2016-os rangsorhoz képest a Pécsi Tudományegyetem a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán. A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti

fejlődés elősegítésére és támogatására. A fő szempontjai a Green Metric Ranking of World Universities listára kerülésének többek között, hogy mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e

víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek. A „Zöld Egyetem” gondolat komplex rendszer, ami magában foglalja az épített környezet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az

oktatási, kutatási háttér megteremtését. A felméréshez az első évben mindössze 35 ország 95 intézménye szolgáltatott adatokat, 2016-ban már 75 ország 516 felsőoktatási intézménye mérettette meg magát, idén már százzal több intézmény. Tavaly a Pécsi Tudományegyetem a 355. volt a listán, innen ugrott idén a

179. helyre, megelőzve ezzel 7 másik magyar felsőoktatási intézményt. -A meghatározott szempontok mindegyikében jelentős javulást értünk el, ezek közül a legszembetűnőbb az energiatakarékos üzemeltetés és éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében tett erőfeszítések, valamint a környezeti

kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatás, kutatás erősítése az egyetemen – hangsúlyozza Czigány Szabolcs, az egyetem Természettudományi Karának docense, a pályázat szakmai koordinátora. Mindehhez Jenei Zoltán az egyetem kancellárja a következőket tette hozzá, a Modern Városok Program

keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program is szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldások alkalmazását. „Smart Building” lesz például az Általános Orvostudományi Kar új elméleti tömbje, különösen nagy figyelmet fordítunk a zöld felületek arányára. Kitért arra is, hogy egy átlagos napon közel

800 hallgató érkezik biciklivel az egyetemre, ezért a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtésére is nagy hangsúlyt helyeznek a fejlesztések során. E mellett folyamatosan keresik a pályázati lehetőségeket, hogy a nagy energiaigényű épületegyüttesek üzemeltetését energiahatékony módszerekkel

gazdaságosabbá, zöldebbé tegyék.
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2017-12-15 pecsinapilap.hu Óriásit ugrott előre a PTE a világ zöld egyetemeit rangsoroló listán
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) idén a 179. helyre került a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsoroló listán, ami azt jelenti, hogy közel kétszázat lépett előre a 2016-os rangsorhoz képest. A világ egyetemeinek „zöld" mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University

of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekszenek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan

intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek - ezek a fő szempontok a Green Metric Ranking of World Universities listán. A „Zöld Egyetem" gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, 
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2017-12-15 pecsiujsag.hu Óriásit ugrott előre a Pécsi Tudományegyetem a világ zöld egyetemeit rangsoroló listán ua.
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2017-12-13 24.hu Tippeljék meg, hány milliárdos megbízás esett le ma a Mészáros-birodalomban

Két olyan cég is behúzott ma több milliárd forintos megbízást, amelyek Mészáros Lőrinchez, illetve az ő üzlettársaihoz köthetők. A felcsúti polgármester-vállalkozó üzlettársának, Szíjj Lászlónak az érdekeltségébe tartozó Duna Aszfalt – a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.-vel közösen – kicsit kevesebb mint 15

milliárdért építheti meg a zalaegerszegi járműipari tesztpálya eléréséhez szükséges utakat, hidakat és közúti csomópontokat. De a keretmegállapodásban az is szerepel, hogy a cég építheti meg a tesztpálya bizonyos szakaszait is, vette észre a Magyar Nemzet. A 250 hektáron elterülő tesztpálya építését tavaly határozta

el a kormány, azt egy állami tulajdonú cég, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. valósítja meg. Mindennek előzménye, hogy a kormány 2016-ban hozta meg a döntést, Zalaegerszegen épül fel az az Európában is egyedülállónak számító létesítmény, amely lehetőséget ad a gyártóknak önvezető technológiák tesztelésére. A

fejlesztésre 42 milliárd forintot különített el a kabinet, és úgy tervezik, jövő nyárra készül el, emlékeztet a lap. Egy másik cég, a ZÁÉV Zrt. pedig a Pécsi Tudományegyetem orvosi karán a meglevő épület részleges felújítására és új oktatási-kutatási épületszárny építésére kapott megbízást, bő 10 milliárd forintért, derül ki

a 444.hu cikkéből.
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2017-12-13 444.hu Para van: Mészáros Lőrinc arcára ráugrott a közpénzfacehugger, és nem ereszti

A szörnyeteg ezúttal 10 milliárd forint közpénzt töltött bele egy, a felcsúti polgármesterhez köthető cégbe, illetve 15 milliárdot pumpált bele az üzlettársának a konzorciumába. „A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésének és a meglévő elméleti épület

részleges felújításának komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a Modern Városok Program keretében” címén az építőipari csodát megvalósító, átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú, de Mészáros Lőrinchez köthető ZÁÉV Zrt. nyerte el (a másik ajánlattevő, a West Hungária Bau Kft. elől elhappolva a

munkát). A beszerzés végleges értéke áfa nélkül 10,6 milliárd forint. Az EU-s közbeszerzési értesítő szerint a nap másik nagy győztese Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László, aki a Duna Aszfalttal a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.-vel közös konzorciumban nyert el (a Strabag elől) egy közbeszerzést a zalaegerszegi

járműipari tesztpálya építési munkáira. A beszerzés végleges értéke áfa nélkül 14,9 milliárd forint. A Duna Aszfaltnak sem ez az első győzelme itt. Vajon meddig lehet még ép ésszel kibírni a magyar gazdaságtörténet legnagyobb eredeti tőkefelhalmozását? Csak Mészáros Lőrinc és a mélyszegénységben élő barátja

tudhatja a választ.
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2017-12-13 hirtv.hu Újabb zsíros megbízást csípett el a ZÁÉV
A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV Zrt. nyerte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárnyának építésére kiírt pályázatot. Az uniós közbeszerzési értesítő szerint a cég nettó 10,5 milliárd forintért végzi el a munkálatokat, a beruházást a Modern városok

program keretéből finanszírozzák. A nyertes cég építi egyébként a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is – nettó 2,1 milliárd forintért –, és a 200 milliárdos új Puskás Stadion kivitelezéséért is ők felelnek.
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2017-12-13 index.hu Tízmilliárdos tenderen tarolt a ZÁÉV

A ZÁÉV építheti meg 10 milliárd 627 millió forintért a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárnyát – vette észre a Napi.hu a Közbeszerzési Értesítőben. A közbeszerzéseken hagyományosan jól szereplő ZÁÉV feladata lesz az Orvostudományi Campus közepén

elhelyezkedő park, és az egyéb zöldfelületek átépítése, korszerűsítése is a beruházás keretében. Emellett meg kell építenie egy 254 autót befogadó parkolóházat és meg kell terveznie az építéseket. A nyertessel a PTE november 11-én kötötte meg a szerződést. Indult még a tenderen, de nem nyert a West Hungária

Bau Kft.
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2017-12-13 HírTV
A ZÁÉV Zrt. nyerte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny 

építésére kiírt pályázatot

Hír TV - Híradó 2017.12.13 - 12:03 (hossza: 1 perc) - A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV nyerte a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésére kiírt pályázatot . Az uniós közbeszerzési értesítés szerint a cég netto tíz és fél milliárd forintért végzi el a

munkálatokat. A beruházást a Modern Városok Program keretéből finanszírozzák. A nyertes cég építi egyébként a Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárd forintért és a 200 milliárdos új Puskás Stadion kivitelezéséért is ők felelnek.
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2017-12-13 HírTV
A ZÁÉV Zrt. nyerte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny 

építésére kiírt pályázatot

Hír TV - Híradó 2017.12.13 - 15:09 (hossza: 1 perc) - A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV nyerte a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésére kiírt pályázatot . Az uniós közbeszerzési értesítés szerint a cég netto tíz és fél milliárd forintért végzi el a

munkálatokat. A beruházást a Modern Városok Program keretéből finanszírozzák. A nyertes cég építi egyébként a Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárd forintért és a 200 milliárdos új Puskás Stadion kivitelezéséért is ők felelnek.
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2017-12-13 HírTV
A ZÁÉV Zrt. nyerte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny 

építésére kiírt pályázatot

Hír TV - Híradó 2017.12.13 - 22:35 (hossza: 1 perc) - A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV nyerte a Pécsi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási épületszárny építésére kiírt pályázatot . Az uniós közbeszerzési értesítés szerint a cég netto tíz és fél milliárd forintért végzi el a

munkálatokat. A beruházást a Modern Városok Program keretéből finanszírozzák. A nyertes cég építi egyébként a Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárd forintért és a 200 milliárdos új Puskás Stadion kivitelezéséért is ők felelnek.
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2017-12-13 Lánchíd Rádió
A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV nyerte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar új 

oktatási és kutatási épületszárnyának építésére kiírt pályázatot

Lánchíd Rádió - 2017.12.13 (hossza: 1 perc) - A közbeszerzési tendereken jól szereplő ZÁÉV nyerte a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar és új oktatási-kutatási épületszárny építésére kiírt pályázatot. Az uniós Közbeszerzési Értesítő szerint a cég nettó 10,5 milliárd forintért végzi el a munkálatokat. A

beruházást a Modern Városok Program keretéből finanszírozzák. A nyertes cég építi egyébként a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is, nettó 2,1 milliárd forintért és a 200 milliárd forintos új Puskás-stadion kivitelezéséért is ők felelnek.

http://www.napi.hu/ma
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2017-12-13 napi.hu Nagyot harapott a ZÁÉV

A ZÁÉV Építőipari Zrt. nyerte a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 10 milliárd 627 millió forintos nyílt tenderét, az eredmény a Közbeszerzési Értesítőben jelent meg. A zalaegerszegi tesztpálya építésére kiírt tenderen ugyan vesztett a helybeli cég, de ő építheti meg a PTE Általános Orvostudományi Kar új oktatási és kutatási 

épületszárnyát. Emellett feladata még az Orvostudományi Campus közepén elhelyezkedő park, továbbá az egyéb zöldfelületek átépítése, korszerűsítése is. Meg kell építenie egy 254 autót befogadó parkolóházat, továbbá valamennyi építés megtervezése is a ZÁÉV feladata. A nyertessel a PTE november 11-én kötötte

meg a szerződést. Indult még a tenderen, de nem nyert a West Hungária Bau Kft.
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2017-12-12 okpecs.hu Újabb (!) 24 milliárdot vágott a kormány a pécsi egyetemhez

Úgy tudjuk, a Miniszterelnökség rendkívül elégedett a PTE-vel, illetve az egyetemen folyó Modern Városok Program előkészítésével és menetével. Ez indokolhatja az újabb, tízmilliárdos támogatást. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) mintegy 24 milliárd forintnyi támogatásban részesül az Emberi Erőforrás Fejlesztési

Operatív Programból (EFOP), 27 támogatási szerződésben önálló pályázóként vagy konzorcium tagjaként – mondta nemrég Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Pécsett, a IV. Fiatalok Európában elnevezésű konferencián, írja a ZOOM. Ez újabb

24 milliárdot jelent, ugyanis a Modern Városok Program (MVP) is ugyanekkora összegről szól első körben és ebből fogják megépíteni többek közt az Általános Orvostudományi Kar új elméleti tömbjét. Maximum annyiban lehet átfedés az MVP-vel – írja a lap, amikor az új tömb kivitelezőjével a szerződést aláírták, Jenei

Zoltán kancellár azt mondta, hogy a Modern Városok Program keretéből jutott forrás arra, hogy az orvosival szemben lévő telket is az egyetem hasznosíthatja. Egy másik programban 2 milliárd forintból itt egy új fogászati klinika épül, amely így kiváltja a leharcolt belvárosi épület. Most Both arról is beszélt a lapnak,

hogy az egyik nyertes EFOP-pályázatuk pontosan a fogorvosi képzés elméleti és gyakorlati képzési központja építéséről szól, tehát megvan rá a pénz. Az EFOP-projektek már kivétel nélkül megindultak 2016 közepe és 2017 harmadik negyedéve közötti időszakban; ezek finanszírozására a kiírásoknak megfelelően előleg

lehívható, a lehetőséggel a PTE élt is, a források már megérkeztek az egyetemi bankszámlára. is indokolta az újabb, tízmilliárdos támogatást. Úgy tudjuk, a Miniszterelnökség rendkívül elégedett a pécsi egyetemen folyó Modern Városok Programmal, illetve ennek szakmai előkészítő és bonoylító munkájával, egyebek

mellett ez is indokolta az újabb, tízmilliárdos támogatást.

https://zoom.hu/hir/20

17/12/12/ismet-24-

milliard-forint-landol-a-
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2017-12-12 zoom.hu Ismét 24 milliárd forint landol a pécsi egyetemen

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) mintegy 24 milliárd forintnyi támogatásban részesül az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP), 27 támogatási szerződésben önálló pályázóként vagy konzorcium tagjaként – mondta nemrég Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós

fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára Pécsett, a IV. Fiatalok Európában elnevezésű konferencián. Lassan elmondható, hogy a pécsi egyetem szerencseszáma a 24 milliárd lett, mert a Modern Városok Program (MVP) is ugyanekkora összegről szól első körben és ebből fogják megépíteni többek közt az Általános

Orvostudományi Kar új elméleti tömbjét. A PTE sajtóreferense, Both Vilma elmondta, hogy az EFOP finanszírozott PTE fejlesztések célhoz kötöttek, és nincsenek átfedésben az MVP fejlesztésekkel. Az egyes projekt-elemek lehatárolása igen szigorú. Pécsen a Modern Városok Programban 25 milliárd forintot költenek

az egyetem fejlesztésére, ami teljesen egyedülálló az országban. Két éve, a szerződés aláírásakor Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be, a fő cél az, hogy 5000 külföldi hallgató legyen a baranyai városban. Mint már korábban a Zoom.hu megírta, tavaly 3000-en, idén meg már 4000-en iratkoztak be idegennyelvi

képzésre a PTE-re, így a cél akár teljesíthető is lehet.

Megvan a pénz az új fogászati klinikára

Maximum annyiban lehet átfedés az MVP-vel, amikor az új tömb kivitelezőjével a szerződést aláírták, Jenei Zoltán kancellár a Zoom.hu-nak elmondta, hogy a Modern Városok Program keretéből jutott forrás arra, hogy az orvosival szemben lévő telket is az egyetem hasznosíthatja. Egy másik programban 2 milliárd

forintból itt egy új fogászati klinika épül, amely így kiváltja a leharcolt belvárosi épület. Most Both arról is beszélt a lapunknak, hogy az egyik nyertes EFOP-pályázatuk pontosan a fogorvosi képzés elméleti és gyakorlati képzési központja építéséről szól, tehát megvan rá a pénz. A sajtóreferens azt is elmondta, hogy az

EFOP-projektek már kivétel nélkül megindultak 2016 közepe és 2017 harmadik negyedéve közötti időszakban; ezek finanszírozására a kiírásoknak megfelelően előleg lehívható, a lehetőséggel a PTE élt is, a források már megérkeztek az egyetemi bankszámlára. A pályázati célokról is beszélt a Zoom.hu-nak Both Vilma,

elmondta, hogy az elnyert pénzből fogják finanszírozni az oktatásfejlesztést, illetve az infrastruktúrafejlesztést. Példaként hozta fel a laboratóriumi légtechnikai fejlesztéseket, és a napelemes korszerűsítéseket. Mivel Pécsen a klinikai ellátás az egyetemhez tartozik, így az egészségügyi fejlesztések sem maradnak ki:

megújul gyermeksürgősségi, a baleseti ellátás, míg a gyermek- és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinél is lesz előrelépés. Kutatások forrására is pályáztak, így többek közt a mesterséges megtermékenyítés tanulmányozására, és egy új több támadáspontú

innovatív fájdalomcsillapító kifejlesztésére is jut pénz.

Debrecenben is jól jártak

A Debreceni Egyetem (DE) is jól szerepelt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által kiírt, úgynevezett EFOP-pályázatokon, csaknem 25 milliárd forintot nyertek el 32 pályázaton – olvasható a Haon.hu cikkében. Ebből egészségügyi fejlesztésekre 3 és fél milliárd forintot fordíthatnak. Teljes körűen felújíthatják

például a Kenézy Kórházban a Gyermekpszichiátriai és Neurológiai Osztályt. 6,2 milliárd jut infrastrukturális fejlesztésekre, melyből szinte miden kar részesül. Például megújul a Szemklinika, a Sebészeti és Műtéttani Tanszék, a Fogorvostudományi Karon laborfejlesztés várható, a Bölcsészettudományi Karon

számítógépes munkaállomások újulnak meg.

http://www.pecsma.hu/

pecs-

aktual/nextpecs/ime-a-

pecsi-egyetemfejlesztes-

elso-eredmenyei/

2017-12-11 pecsma.hu Íme a pécsi egyetemfejlesztés első eredményei!

Pár hónapja kezdődtek el a konkrét építési munkák a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési beruházásain, és már az első eredményeket láthatjuk: a Gyógyszerésztudományi Kar modern laborokkal gazdagodott, és az épület egy része is megújult. De ezzel távolról sincs vége a munkának. Ahogy az ismert,

csaknem 25 milliárd forintos keretet hagyott jóvá a kormány a Modern Városok Program keretében a pécsi egyetem fejlesztésére, Pécsett elsőként a Gyógyszerésztudományi Kar Rókus utcai tömbjében kezdődtek el az építkezések pár hónapja.

Új laborok várják a hallgatókat

– A jelenlegi laborkapacitások szűkösek, és az épületen is szembetűnő, hogy évtizedek óta nem volt komoly felújítás. Az immár elindult fejlesztés során új laboratóriumokkal, modern eszközparkkal, oktatási helyiségekkel, közösségi terekkel gazdagodik a kar. Méltó helyszíne lesz a magyar és angol nyelvű, valamint a

tervezett német nyelvű gyógyszerészképzés számára – nyáron nyilatkozta ezt lapunknak Perjési Pál, a kar dékánja, de máris múlt időben beszélhetünk számos fejlesztésről. Hiszen mint most a dékántól megtudtuk, négy ütemre bontották a 450 milliós beruházást, az első két ütemben több új labor kialakítására került

sor, sőt már használatba is vették a helyiségeket a magyar és a külföldi hallgatók. Az MVP program mellett, egyéb források felhasználásával megtörtént az épület külső homlokzatának felújítása, valamint a nyílászárók cseréje is. Jelenleg 150 külföldi és 170 magyar hallgató tanul a karon, a korábbi külföldi hallgatói

létszám megduplázását vállalták 2020-ig. De ezzel nincs vége a beruházássornak, mivel a Rókus utcában az épület belső oldalát, valamint a középső épületet is felújítják, majd több belső egyetemi költözés lezárulta után itt újabb részeket kap a Gyógyszerésztudományi Kar, így megfelelő mennyiségű és jó minőségű

oktatási és közösségi tér fogadja a hallgatókat. Perjési Pál dékán arra is felhívta a figyelmet: a fejlesztéseket egy másik program, az EFOP révén is folytatják: mintegy 300 millió forintból egy új ipari gyógyszerészeti oktatási központot alakítanak majd ki, itt egy francia partner közreműködésével gyakorlati képzéseket

tudnak elvégezni, ráadásul a kar nemzetközi kapcsolatait is erősíteni tudják.

Beigazolódtak a remények

Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője arra hívta fel a figyelmet: a Modern Városok Programban Pécsett fontos célként jelölték meg, hogy az egyetem fejlesztései, a növekvő külföldi és hazai diáklétszám kapcsán a helyi kis- és középvállalkozásokat is erősíteni tudják, hogy a pécsi gazdaság tovább élénkülhessen. A

képviselő kiemelte, erre alapozva egyre több helyen láthatjuk, hogy lakások épülnek, éttermek, kávézók nyílnak, mások az ingatlanukat akarják kiadni. – Nagyon sokan reménykedtek abban, hogy ez a program sikeres lesz, jelentős élénkülést hoz Pécsnek – szögezte le Csizi Péter. – Most, hogy a Modern Városok

Programban már nemcsak a terveket, hanem az első pécsi eredményeket is láthatjuk, ezek a remények igazolódnak be.

http://okpecs.hu/oriaso

k-es-jovoepites-pecs-

jovod-kapuja/

2017-12-06 okpecs.hu Óriások és városépítés: Pécs a jövőd kapuja!
Látványos kis film készült a városról, ahol sok tízmilliárd forintból turbózzák fel az egyetemet, és Pécset is. Óriások is szerepelnek abban a pár perces filmben, ami még csak pár napja készült el, de máris 300 ezer fölötti megtekintést tudhat maga mögött a youtube-on. PTE legújabb filmje a Modern Városok Programot

mutatja be, igen látványosan. Illetve részben azt, hiszen az egyetemi fejlesztések Pécsnek is hasznosak, ráadásul a jövő diákjainak is azok. Nem véletlen az sem, hogy a “Pécs a jövőd kapuja” szlogennel záródik a film, mivel ez talán egy “toborzó filmként” is működik, főleg, ha elkészítik ennek angol, német, norvég, stb.

verzióját is. A film bemutatja az egyetemfejlesztés egyes állomásait, amiről már mi is írtunk korábban.

http://okpecs.hu/miseta

-egy-egyetem-

evszazadokrol-szol/

2017-12-05 okpecs.hu Miseta: „Egy egyetem évszázadokról szól”

A jó rektor olyan, mint egy játékvezető: megfigyel, nem dirigál, és csak szükség esetén avatkozik közbe – mondja Dr. Miseta Attila, a pécsi orvoskar dékánja. A rektori posztra is pályázó egyetemi vezetővel a PTE előtt álló óriási fejlesztésről és az azzal járó felelősségről is beszélgettünk.

Minden kétséget kizáróan az elmúlt 20 év legnagyobb fejlesztése előtt áll az orvoskar. Mit jelent mindez a kar és az itt dolgozók, tanulók számára?

Több helyünk lesz, ami felbecsülhetetlenül fontos dolog számunkra, hiszen a hallgatói létszám növekedése miatt hosszú évek óta súlyos helyproblémákkal küzdünk. Az új terek ráadásul teljes egészében megfelelnek a modern oktatási intézményekkel szembeni elvárásoknak, így látványos lesz a változás mind a

hallgatók, mind az oktatók szempontjából. A fejlesztés másik része a Fogászati Klinika ideköltöztetése egy új épületben, ami egy hosszú ideje fennálló méltatlan helyzetet old meg, hiszen a klinika jelenlegi telephelye teljesen elavult és alkalmatlan. A hallgatókon és az oktatókon kívül ez természetesen a klinikán ellátott

betegek számára is óriási pozitív változást jelent majd, és az új épületen túl az eszközpark is megújul. Egyben a személyzet is: ahogy a kar egészén, itt is a dolgozói állomány fejlesztését tervezzük. 

Örülök, hogy ezt említette, hiszen a repkedő tízmilliárdok bűvöletében az emberi tényezőről kevés szó esik, holott ha jól sejtem, hiába a remek új épületek és műszerek, az ezeket megtöltő és használó emberek nélkül megvalósíthatatlan a külföldi hallgatók létszámának növelése.

Ezen a ponton fontos leszögezni, hogy az orvoskar missziója változatlan: elsődleges célunk a magyar orvos fogorvos és biotechnológus hallgatók képzése és így az utánpótlás biztosítása. Ennek egyik elsődleges eszköze a külföldi hallgatók oktatása, hiszen jelentős mértékben az ebből befolyó bevételek révén vagyunk

képesek az oktatás színvonalának további emelésére. Visszatérve az eredeti kérdésre, az építkezés ideje alatt rendkívül fontos feladat lesz a személyi állományunk fejlesztése minél több fiatal tehetség itt tartása és idehozása révén. Hozzáteszem, ez már folyamatban van: az elmúlt évek során a pécsi orvoskar

kifejezetten kedvelt célponttá vált az oktatók, kutatók körében. Míg egy évtizeddel ezelőtt donor intézmény voltunk, azaz a nálunk végző tehetségek más intézményeket gazdagítottak tudásukkal, addig mostanra ez a trend megfordult, és nem csak a saját neveltjeink térnek vissza, hanem sok tehetséges és már

bizonyított oktató és kutató érkezik hozzánk más intézményekből is.

Mi az oka ennek a vonzerőnek?

Az anyagi szempontok mellett a kelleténél kevesebb szó esik a munkakörülményekről és az általános légkörről, pedig ezek szintén döntő tényezők egy munkahely kapcsán. Nálunk pedig nyugodt, építkező légkör uralkodik, és emellett ez egy öngerjesztő folyamat: ha létrejönnek sikeres munkaközösségek, akkor ezek

magukhoz vonzzák a tehetségeket. Mindez egy organikus folyamat: először csak néhányan tértek vissza, majd a körülöttük kialakuló kreatív és sikeres oktatói-kutatói csoportok újabb és újabb tehetségeket vonzottak magukhoz, nem egy esetben sikeres külföldi karrierből hazaérkező kutatók formájában. A mi

feladatunk az inspiráló és nyugodt munkakörnyezet biztosítása, és nem csak a magyar tehetségek idehozásában gondolkodunk: fontos célunk, hogy a hallgató állomány mellett az oktatói is nemzetközivé váljon. Ennek első fázisa a külföldön már visszavonult, ám nagy tapasztalattal és elismertséggel rendelkező

idősebb oktatók-kutatók idecsábítása, amely aztán katalizátora lehet a fiatalabb generációk idehozásának.

Mindez egy hosszabb távú jövőképnek hangzik, amely évtizedekre megalapozhatja az orvoskar fejlődését.

Így van. Úgy gondolom, hogy az infrastrukturális és a személyi fejlesztések párhuzamos megvalósulása egy hosszabb fellendülési periódushoz vezethet.

Köztudott, hogy rengeteg munkálkodott a Modern Városok program megvalósulásán, illetve pontosabban az annak alapját képező nemzetközi felsőoktatás fejlesztésén. A szerződések megkötésre kerültek, az építkezés nemsokára elkezdődik: milyen érzés látni a hosszú ideje űzött célok megvalósulását?

Természetesen jó, bár némileg ambivalens is, hiszen ha valamivel korábban, akár egy évvel ezelőtt jutottunk volna ebbe a fázisba, akkor ugyanebből az összegből még többre futotta volna, hiszen az építési költségek jelentősen megnőttek az elmúlt időszakban. Mostantól a fő feladat a beruházás ellenőrzése,

figyelemmel tartása, hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ebből a lehetőségből.

http://okpecs.hu/miseta
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2017-12-05 okpecs.hu Miseta: „Egy egyetem évszázadokról szól” (folyt.)

Eddig az orvoskarról beszéltünk, de a Modern Városok program jóval többről szól, az egész PTE nemzetközivé tételéről. Így van, és azt remélem, hogy ezen a téren az orvoskar jó mintaként szolgálhat más karok számára, hiszen a potenciál sok helyen adott. Ez egy hosszú távú építkezés, a jelenlegi szintet az orvoskar is

több mint három évtized alatt érte el. Szerves fejlődésre van szükség, a minőségi szempontok megtartásával: így profitálhat mindebből hosszútávon mind az egyetem, mind a város, és ez a garanciája annak, hogy Pécs vonzó célpont maradjon a külföldről érkező hallgatók körében.

Bár a Pécsi Tudományegyetem jelenlegi formájában 2000-ben jött létre, az egyetemet jól ismerők tudják, hogy a mai napig továbbél az elődintézmények öröksége, és az eltérő intézményi kultúrák találkozása a mai napig nem minden esetben feszültség nélküli. Ebből a szempontból nézve a 17 évvel ezelőtt megtörtént

integráció valójában a mai napig tart; Ön mit gondol erről és hogyan folytatná rektorként a folyamatot?

Fiatal oktatóként annak idején az integráció pártján voltam, ám azt is ki lehet ma már mondani, hogy az sajnos nem váltotta be a várakozásokat, nem lett hatékonyabb, átláthatóbb és költséghatékonyabb az összevont egyetem működése. Emellett, hogy egy sporthasonlatot hozzak, egy jó képességű játékosokból álló

csapat képes többfajta formációban is játszani, míg a rossz játékosok egyben sem, így nem hangsúlyoznám túl a szerkezeti viszonyok fontosságát. Az integráció alapvető adottság, amelyre építeni kell. Emellett az orvoskar fontos tapasztalatokat nyújt ezen a téren, hiszen egy óriási és széttagolt intézményről van szó,

ahol folyamatosan felmerül a kérdés, hogy milyen módokon lehet hatékonyabbá tenni a működést. Tapasztalataim szerint olyan helyzetekben van értelme az egyes egységek összevonásának, ahol közös érdeklődés és fogadókészség található: a mesterséges, tankönyvszagú beavatkozások csak rontanak a dolgokon. 

Tehát ha jól értem, a fontos szerkezeti átalakítások közös érdekek mentén képzelhetőek el az egyetemen.

Így van, ezeknek kell a folyamatok motorjául szolgálni. Bármilyen jól is hangzik, hogy mindenféle összevonás és centralizáció megtakarítással és hatékonyság növekedéssel jár, a tapasztalatok szerint mindez így nem igaz: természetesen vannak olyan esetek, amikor valóban ez a megfelelő út.

A Pécsi Tudományegyetem egy 10 karból álló óriási intézmény, széles oktatási portfólióval és radikálisan eltérő profilú oktatási egységekkel. Milyen közös érdekek akadnak itt?

Hogy csak egyet mondjak: az oktatás színvonalának növelése. Mindez természetesen máshogy valósítható meg mondjuk a jogi karon, mint a művészetin. A rektor feladata az erkölcsi és anyagi támogatás megadása mindehhez, és egyben a folyamatok ellenőrzése; egyfajta játékvezetői szerepet kíván meg mindez.

Persze a játékvezetők nem mindig népszerűek (nevet).

Azaz a rektor nem uralkodik, nem dirigál, hanem figyel és igény esetén közbelép?

Alapvetően igen. Persze előfordulhat olyan is, amikor sárga vagy piros lapot kell osztani, ám intelligens játékosokkal ilyen ritkán fordul elő.

Egy vidéki egyetemnek hagyományosan magán túlmutató szerepe van egy régió életében, és ez még inkább igaz a PTE-re, ismerve Pécs nem túl rózsás gazdasági helyzetét. Mit tud és mit kell tennie az egyetemnek ebben a helyzetben?

Pécs és a PTE viszonya hagyományosan jó, ám ezt minél több tartalommal kell megtölteni. Emellett fontos felismerni, hogy ha ezekről a kapcsolatokról beszélünk, akkor nem csupán a mindenkori vezetések közötti jóviszonyról van szó, hanem a város egész közösségéről: a vállalkozói körről, a közszféráról, és még

lehetne sorolni. Ezeket kell minél szorosabbra fonni és sokszínűbbé tenni, így lehet az egyetem valóban mélyreható folyamatok katalizátora.

Mit gondol, mik jelen pillanatban a PTE fő erősségei és gyengeségei?

A jó oktatógárdát emelném ki legelőször, és a sokszínű oktatási portfóliót, gondoljunk például a Művészeti Karra, mint unikális felsőoktatási egységre vidéken. Az elmúlt évek kétségkívül jelentős fejlesztéseket hoztak infrastrukturális téren, amire tovább tudunk építeni. Ahogy arról szó esett, Pécs gazdasági

körülményei nem jók jelen pillanatban, ám az adottságok megvannak: az ország egyik legszebb városában működhetünk. Gyengeség sajnos a hallgatói vonzóképességünk csökkenése az elmúlt időszakban, és azt is meg kell említeni, hogy az egyetem működése sajnos nem minden esetben kellően átlátható és

hatékony.

Mik a legfontosabb célkitűzései 2022-ig megválasztása esetén?

Fontos cél a hallgatói létszám növelése. Ez jelenleg 20 ezer alatt van valamivel, ezt szeretném 23-24 ezer főre feltornázni, és nem csupán a külföldi hallgatók létszámának növelése, hanem a magyar diákok idecsábítása révén. Ehhez erős jelenlét kell a régió és az egész Dunántúl középiskoláiban, és még élőbb

együttműködés a térség nagy munkáltatóival. Hallgatói téren fontos az unikális, pezsgő pécsi hallgatói közélet megtartása, míg oktatói fronton a fiatal tehetségek megtartása és idecsábítása révén kell építkeznünk; akár olyan formában is, hogy támogatjuk néhány éves külföldi tanulmányútjukat. Nullszaldós

gazdálkodást kell elérnünk, és a meglévő forrásokat elsősorban az infrastruktúrára, az oktatási-kutatási körülmények fejlesztésére és humán erőforrásra kell fordítanunk. Hosszú távú építkezésre van szükség, és ez azt is jelenti, hogy nem szabad elcsábulni rövidtávon hasznot hajtó, ám hosszabb időtávon káros

megállapodásoknak. Egy egyetem évszázadokról szól.

https://www.flagmagazi

n.hu/aktualis/alairtak-a-
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szerzodeset

2017-11-24 flagmagazin.hu Aláírták a pécsi egyetem új orvoskari épületének tervezési és építési szerződését
Aláírta pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése azt a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi Modern városok program központi elemét jelentő új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épület tervezését, majd felépítését a felsőoktatási intézmény Szigeti úti

telephelyén. A teljes cikk elolvasható itt: http://magyaridok.hu/kulfold/alairtak-pecsi-egyetem-uj-orvoskari-epuletenek-tervezesi-es-epitesi-szerzodeset-2440894/

http://okpecs.hu/ket-

kormanykozeli-rektor-

jelolt-indul-pecsen/

2017-11-21 okpecs.hu Két “kormányközeli” rektor-jelölt is indul Pécsen

Az mindig jobb, mintha csak egy lenne. Immár nyilvános és hivatalos, négyen is a PTE rektorai szeretnének lenni. ABC-sorrendben: Bachmann Bálint, Betlehem József, Gábriel Róbert és Miseta Attila. Mindannyian komoly szakemberek és régi motorosok a pécsi egyetemen. Ketten azonban a szokásosnál is jobb

kapcsolatokat ápolnak a kormánnyal: Miseta és Betlehem. Utóbbi az emberminisztérium miniszteri biztosa is volt, előbbi pedig az AOK dékánjaként is komolyan és nyíltan támogatta a jobboldalt Pécsett. Miseta lesz a befutó? Kincstári pletykák szerint Miseta pozíciója erősebb; mind a belső, mind a külső

támogatottsága nagy, tehát egyértelműen őt tartják a legfőbb esélyesnek. Az orvoskar eddig is különösen felül reprezentált volt a PTE életében, ami persze érthető, hiszen a legtöbb pénzt ez a kar hozza. Nem véletlen az sem, hogy a Modern Városok Programon belül gigantikus pénzek mennek a kar feljlesztésére is.

Misetára a katonás fegyelem jellemző – mondták róla munkatársai, és nem véletlen az sem, hogy pályázatában Erwin Rommel, a Deutsches Afrikakorps első parancsnokának, illetve a normandiai partraszállásnál a védekező német csapatok vezetőjének egy mondatát idézte: „Ne adj olyan parancsot, amit nem lehet

végrehajtani!” Betlehem József sem áll rosszul, de nála bizonyos szempontból inkább hátrány a kormányzati múlt, mint előny.

Innováció és piacképes képzés

A mi szerkesztőségi véleményünk szerint (bármennyire is nem érdekel ez senkit) a pécsi egyetemnek Bachmann Bálint tenné talán a legjobbat. Egyrészt a viszonylag fiatal kora miatt, másrészt azért, mert nemzetközileg is elismert, igen komoly innovációk, izgalmas programok történnek a Pollackon (vagyis hivatalosan a

PTE Műszaki és Informatikai Kar) – erről majd egy későbbi cikkünkben részletesen is beszámolunk; és nem utolsó sorban piacképes képzést nyújtanak a diákoknak. Ami manapság különösen nem hátrány. Bachmannal tehát ugyan vélhetően megszűnne az orvoskar “kiváltságos szerepe”, vagy legalábbis a hangsúlyok

elbillennének más irányba is. Pályázatában a legfontosabbnak azt tartja, hogy „A jövő felsőoktatásának kulcs szavai: verseny, minőség, teljesítmény és siker”. December közepén kiderül, ki lesz a befutó, a rektorválasztó szenátusi ülés ugyanis december 18-án, 14 órakor lesz. Akit mélyebben érdekelnek a jelöltek

programjai, az KATTINTSON IDE.

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=249496&date=201

7/11/20&filename=2494

96.pdf
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2017-11-20 Pécsi Hírek Nyáron kezdhetik építeni az új klinikát

Egy teljesen új, modern fogászati klinika épülhet Pécsett hamarosan, jelentették be a napokban. Ez a fejlesztés nem önmagában álló, Pécsett az elmúlt időszakban látványos beruházások történtek mind az alapellátás, mind a szak és a kórházi ellátás terén, de a munkának távolról sincs vége. Az orvosi kar Szigeti úti

tömbjétől délre fekvő, jelenleg üres ingatlanon épülhet fel a Pécsi Tudományegyetem új fogászati klinikája, jelentette be a napokban Jenei Zoltán, az egyetem kancellárja. Arról már beszámoltunk, hogy a Modern Városok Program keretét a kormány a közelmúltban megemelte, így nyílhat arra mód, hogy a

magántulajdonban lévő telek is egyetemi célokat szolgálhasson a későbbiekben.

Csaknem háromezer négyzetméteren

Maga a klinikaépítés azonban egy másik központi keretből, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) mintegy 2 milliárd forintos támogatásából valósulhat meg. Jenei Zoltán hozzátette, a tervek szerint további félmilliárd forint juthat majd eszközbeszerzésre is, így nemcsak az épület lesz korszerű, hanem

a technikai háttér is. Az új központ 2700 négyzet-méteres alapterületű lesz. A kancellár elmondta, a tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális esetben jövő

nyár végén pedig elindulhat a klinika építése is. Erre már csak azért is szükség van, mert a fogászati klinika belvárosi, Dischka Győző utcai épülete elég rossz állapotban van, arra a betegek, de még az orvostanhallgatók részéről is vannak panaszok. Hatalmas összegeket költöttek az egészségügyre Ha valaki pár évvel

ezelőtt nézte meg a pécsi klinikák vagy a rendelők jó részét, és ma újra bemegy, valószínűleg azt hiszi, eltévedt – a fejlődés ugyanis olyan látványos. Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője vázolta, az előző időszakban egy tervszerű, egymásra épülő fejlesztés valósult meg a városban az egészségügy területén.

Először meg-újult a pécsi szakellátás és alapellátás egyik centruma, a Lánc utcai rendelőintézet. Ezt követte a 400 ágyas, mai nevén Janus Pannonius Klinikai Tömb teljes átalakulása, ez a centrum valóban a legkorszerűbb körülményeket biztosítja a betegeknek, az orvosoknak a gyógyuláshoz, a gyógyításhoz. Elkészült az

onkológiai központ, az épületben a legmagasabb szintű ellátást kaphatják meg a páciensek. Jelentős fejlesztések történtek a háziorvosi ügyeleti rendszerben, a mentőszolgálatnál, az önkormányzati tulajdonú háziorvosi épületekben is.

Van pénz és terv további fejlesztésekre

Csizi Péter országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, az épületek, központok fejlesztésével az infrastruktúra, a műszerállomány eljutott arra a szintre, ahol az orvosok, az ápolók, szakdolgozók tudásszintje korábban is volt. Ugyanakkor azt is kiemelte, a fejlesztések nem állnak le: a klinikafejlesztések mellett a tervek

szerint további önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőépületek újulnak meg.Emellett már folyik, sőt lassan a befejezéséhez közelít a kertvárosi rendelőintézet kialakítása, az új centrum révén több tízezer pécsi jut helyben, könnyen megközelíthetően alap és szakellátáshoz. Továbbá a tervek között szerepel az

uránvárosi, Veress Endre utcai rendelőintézet korszerűsítése és a gyermekklinika felújítása is egy új gyermeksürgősségi központ kialakításával együtt.
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2017-11-16 Lokál extra Elindul a gigaberuházás

Napokon belül felvonulnak a munkagépek a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának épülete mögött. Több mint 10 milliárd forintból az orvosi kar teljesen új központot kap, ahová négy intézet költözik a régi elméleti épületből. Emellett parkot, sétányokat is kialakítanak. A 11 ezer négyzetméteres

épület új tantermekkel, műszerekkel és eszközökkel is bővül, míg a 20 ezer négyzetméteres parkot megnyitják a környéken élők előtt, azaz bárki használhatja majd. A munka ideje 30 hónap, vagyis 2020-ban készülhet el a beruházás. A forrást az egyetem a Modern Városok Programból biztosítja, a ZÁÉV Építőipari Zrt. a

kivitelező. Egy másik központi program keretében pedig kétmilliárd forintból új fogászati klinika is épül a Szigeti úton. Ez 2700 négyzetméteres lesz – a jelenlegi belvárosi épületre nagyon sok a jogos panasz. Ráadásul további félmilliárd forintból komoly eszközbeszerzést is terveznek. Ha minden jól alakul, ennek a

kivitelezése a jövő nyáron indul el. Magyarország kormánya a Modern Városok Program részeként 24,8 milliárd forinttal támogatja a Pécsi Tudományegyetemet. Célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása. A

Pécsi Tudományegyetemen jelenleg több mint négyezer külföldi hallgató tanul, akik közül minden második jár az orvosi karra. 
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2017-11-15 pecsma.hu Nyáron kezdhetik építeni az új klinikát

Egy teljesen új, modern fogászati klinika épülhet Pécsett hamarosan, jelentették be a napokban. Ez a fejlesztés nem önmagában álló, Pécsett az elmúlt időszakban látványos beruházások történtek mind az alapellátás, mind a szak- és a kórházi ellátás terén, de a munkának távolról sincs vége. Az orvosi kar Szigeti úti

tömbjétől délre fekvő, jelenleg üres ingatlanon épülhet fel a Pécsi Tudományegyetem új fogászati klinikája, jelentette be a napokban Jenei Zoltán, az egyetem kancellárja. Arról már beszámoltunk, hogy a Modern Városok Program keretét a kormány a közelmúltban megemelte, így nyílhat mód arra, hogy a

magántulajdonban lévő telek is egyetemi célokat szolgálhasson a későbbiekben.

Csaknem háromezer négyzetméteren

Maga a klinikaépítés azonban egy másik központi keretből, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) mintegy 2 milliárd forintos támogatásából valósulhat meg. Jenei Zoltán hozzátette, a tervek szerint további félmilliárd forint juthat majd eszközbeszerzésre is, így nemcsak az épület lesz korszerű,

hanem a technikai háttér is. Az új központ 2700 négyzetméteres alapterületű lesz. A kancellár elmondta, a tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális esetben jövő nyár végén pedig elindulhat a klinika építése is. Erre már csak azért is szükség van, mert a fogászati klinika belvárosi,

Dischka Győző utcai épülete elég rossz állapotban van, arra a betegek, de még az orvostanhallgatók részéről is vannak panaszok.

Hatalmas összegeket költöttek az egészségügyre

Ha valaki pár évvel ezelőtt nézte meg a pécsi klinikák vagy a rendelők jó részét, és ma újra bemegy, valószínűleg azt hiszi, eltévedt – a fejlődés ugyanis olyan látványos. Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője vázolta, az előző időszakban egy tervszerű, egymásra épülő fejlesztés valósult meg a városban az

egészségügy területén. Először megújult a pécsi szakellátás és alapellátás egyik centruma, a Lánc utcai rendelőintézet. Ezt követte a 400 ágyas, mai nevén Janus Pannonius Klinikai Tömb teljes átalakulása, ez a centrum valóban a legkorszerűbb körülményeket biztosítja a betegeknek, az orvosoknak a gyógyuláshoz, a

gyógyításhoz. Elkészült az onkológiai központ, az épületben a legmagasabb szintű ellátást kaphatják meg a páciensek. Jelentős fejlesztések történtek a háziorvosi ügyeleti rendszerben, a mentőszolgálatnál, az önkormányzati tulajdonú háziorvosi épületekben is.

Van pénz és terv további fejlesztésekre

Csizi Péter országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, az épületek, központok fejlesztésével az infrastruktúra, a műszerállomány eljutott arra a szintre, ahol az orvosok, az ápolók, szakdolgozók tudásszintje korábban is volt. Ugyanakkor azt is kiemelte, a fejlesztések nem állnak le: a klinikafejlesztések mellett a tervek

szerint további önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelőépületek újulnak meg. Emellett már folyik, sőt lassan a befejezéséhez közelít a kertvárosi rendelőintézet kialakítása, az új centrum révén több tízezer pécsi jut helyben, könnyen megközelíthetően alap- és szakellátáshoz. Továbbá a tervek között szerepel az

uránvárosi, Veress Endre utcai rendelőintézet korszerűsítése és a gyermekklinika felújítása is egy új gyermeksürgősségi központ kialakításával együtt.
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2017-11-13 Pécsi Hírek Új klinika, megújult orvosi kar

A Pécsi Tudományegyetem és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése pénteken aláírta azt a szerződést, melynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését a Szigeti úton. A beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós tételként tartalmazza a meglévő

elméleti tömb részleges felújítását is. A forrást az egyetem a Modern Városok Programból biztosítja.Ráadásul egy másik központ forrásból új klinika is épül, a fogászat kap új központot.

Új orvosi kar, új klinika épül Pécsett

Pénteken délelőtt a PTE Általános Orvostudományi Karán ünnepélyes keretek között írta alá Bódis József, a PTE rektora, Jenei Zoltán, az egyetem kancellára, míg a ZÁÉV Építőipari Zrt. részéről Dormán József vállalkozási igazgató és Bőhm Tibor projekt főmérnök azt a szerződést, melynek értelmében elindulhat a pécsi

egyetem gigaberuházása. A kontraktus értelmében mintegy 10,5 milliárd forintból tervezi és építi meg a cég az orvoskar vadonatúj épületét. Emellett – opciós tételként – 2,8 milliárd forintból újítaná fel a meglévő elméleti tömböt, annak külső homlokzatát és előadóit az egyetem, amennyiben az új épület tervezése és

kivitelezése kapcsán nem merül fel előre nem látható, váratlan többletköltség. – Bár ez egy hétköznap, biztos vagyok benne, hogy piros betűs ünnepként vonul be az orvoskar történetébe – hangsúlyozta Bódis József, az egyetem rektora. – Úgy vélem, ez a fejlesztés az eddigi eredmények elismerését és az eljövendő

eredmények elvárását jelenti. A PTE-n több mint négyezer külföldi hallgató tanul, akik közül minden második jár az orvoskarra. – Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és mennyire fogékony az újra – emelte ki

Jenei Zoltán, a PTE kancellárja.

Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője a PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. – Gombamód szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, 

és jelennek meg a külföldi diákokat kiszolgáló szolgáltatások. A program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi – hangsúlyozta Csizi Péter országgyűlési képviselő. Mint ismeretes, Magyarország kormánya a Modern Városok Program részeként

24,8 milliárd forinttal támogatja a Pécsi Tudományegyetemet, melynek célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

Több mint 11 ezer négyzetméter, új műszerek és eszközök

A Szigeti úti főépület a beruházás során egy 11.223 négyzetméteres új tömbbel bővül, négy intézet ide költözik majd a régi elméleti épületből. Nemcsak az épület lesz azonban új, hanem a legkorszerűbb terápiás és diagnosztikai eszközöket szerzi be az egyetem. Emellett természetesen az új épület révén bővülnek az

oktatási és tanulási terek is. Az ötszintes új épület kapcsolódik a meglevő elméleti tömbhöz, a földszinten és az első emeleten az oktatási terek, míg feljebb a kutatólaborok kapnak helyet.

Nyitott park, okospaddal

Dormán József, a ZÁÉV Zrt. vállalkozási igazgatója elmondta, a tervek szerint már jövő héten felvonulnak az építési területre, és elkezdik az előkészületi munkákat. Ezzel párhuzamosan zajlik a tervezés a szerződés szerint, várhatóan fél év múlva fordul látványos szakaszba a beruházás. A munka ideje 30 hónap, azaz

2020-ban adják át az új létesítményt. Ez azonban nem csak egy új épülettömböt jelent, ugyanis 20 ezer négyzetméteren megújítják a parkot, a sétányokat, amelyeket kinyitnak a város felé – eltűnnek ugyanis a kerítések is. A parkba okospadot is elhelyeznek.

Új fogászati klinika épül

Jenei Zoltán kancellár elmondta, a Modern Városok Program keretében jutott forrás arra, hogy a Szigeti úttól délre fekvő telek is egyetemi célokat szolgálhasson. Egy másik központi program keretében pedig 2 milliárd forintból itt egy új fogászati klinika épül 2700 négyzetméteren – a jelenlegi belvárosi épületre

nagyon sok a jogos panasz.Ráadásul további félmilliárd forintból komoly eszközbeszerzést is terveznek. Ha minden jól alakul, jövő nyáron indulhat el a beruházás a közbeszerzések után.
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2017-11-13 pecsi-hirhatar.hu Új épülettel bővül az orvosi

Új épülettel bővül Pécsett az egyetem orvosi kara. A Modern Városok Program keretében elnyert mintegy 10,5 milliárd felhasználásával új épülettel bővül a pécsi egyetem orvosi kara, valamint sor kerül az elméleti tömb részleges – külső homlokzat,nagy előadók - felújítására is. Mint Bódis József, a Pécsi

Tudományegyetem rektora elmondta, jelentős mérföldkő ez az egyetem életében és ha a reméltnél valamivel később is kerülhetett rá sor. Kiemelte a legfontosabb, hogy végre elkezdődhet a program látványos fejezete. Szólt arról is, amikor több mint 30 évvel ezelőtt megindult az orvoskaron az angol nyelvű oktatás,

kevesen hitték volna, hogy három évtized után – a magas színvonalú képzés, és az ennek következtében kialakult népszerűségnek köszönhetően – az orvosi kar bővítésre, fejlesztésre lesz szükség. Jelenleg ugyanis az egyetemen több mint négyezer külföldi hallgató tanul, akik közül minden második az orvosi karra jár.

Jenei Zoltán, az egyetem kancellárja mindehhez a következőket fűzte hozzá, az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora. Az építkezés alapvetően eszköz arra, hogy megmutassuk miként őrizzük tradíciókat és mennyire vagyunk fogékonyak az újra. Az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, valamivel több

mint tizenegyezer négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből.

http://euroastra.blog.hu

/2017/11/13/indulhat_a

_pte_gigaberuhazasa

2017-11-13 euroastra.blog.hu Indulhat a PTE gigaberuházása

Aláírta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése november 10-én azt a szerződést, melynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését az egyetem Szigeti úti telephelyén. A beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós

tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. A forrást az egyetem a Modern Városok Programból biztosítja. A PTE Általános Orvostudományi Karán ünnepélyes keretek között írta alá Bódis József, a PTE rektora, Jenei Zoltán, az egyetem kancellára, míg a ZÁÉV Építőipari Zrt. részéről Dormán

József vállalkozási igazgató és Bőhm Tibor projekt főmérnök azt a szerződést, melynek értelmében elindulhat a pécsi egyetem gigaberuházása. A kontraktus értelmében mintegy 10,5 milliárd forintból tervezi és építi meg a cég az orvoskar vadonatúj épületét. Emellett - opciós tételként - 2,8 milliárd forintból újítaná fel

a meglévő elméleti tömböt, annak külső homlokzatát és előadóit az egyetem, amennyiben az új épület tervezése és kivitelezése kapcsán nem merül fel előre nem látható, váratlan többletköltség. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a megállapodás kapcsán elmondta: „Jelentős mérföldkő ez a PTE

életében, és ha a reméltnél valamivel később is értünk el ehhez a mérföldkőhöz, a lényeg, hogy végre elkezdődhet a program látványos fejezete. Amikor több mint 30 évvel ezelőtt megindult az orvoskaron az angol nyelvű oktatás, azt gondolom, kevesen hitték volna, hogy három évtized után – a magas színvonalú

képzés, és az ennek következtében kialakult népszerűségnek köszönhetően – ott tartunk majd, hogy bővítésre, fejlesztésre lesz szükség. Szeretnénk megtartani ezt a magas színvonalat, ehhez pedig nélkülözhetetlen ez a beruházás.” – mondta az egyetem rektora. Mint ismeretes, a Pécsi Tudományegyetemen több

mint négyezer külföldi hallgató tanul, akik közül minden második jár az orvoskarra. Jenei Zoltán, az egyetem kancellára hangsúlyozta: „Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az Egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és mennyire fogékony az újra. Az

orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, valamivel több mint 11 ezer négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. A költözés egyben a főépület rekonstrukciójára is lehetőséget ad.” – tájékoztatott a kancellár. Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője a PTE-n tanuló külföldi

diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. „Gomba módra szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, és jelennek meg a külföldi diákokat kiszolgáló szolgáltatások. A

program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi.” – mondta el Csizi Péter. Mint ismeretes, Magyarország Kormánya a Modern Városok Program részeként közel 25 Mrd forint összeggel támogatja a Pécsi Tudományegyetemet, melynek deklarált

célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.
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2017-11-11 Dunántúli Napló Bővít az egyetem az orvosi karon

A Pécsi Tudományegyetem fejlesztésének legnagyobb eleme lép a megvalósulás szakaszába, miután pénteken aláírták a tervezési és építési szerződést az Általános Orvostudományi Kar új épületére. A PTE a Modern Városok Programban biztosított mintegy 25 milliárdos kormányzati támogatás csaknem felét, 10,5

milliárd forintot kitevő beruházással gazdagodik, miközben a Szigeti úti központ zöldterületei is megújulnak. Jövő pénteken már át is veszik a munkaterületet a Szigeti úton található campuson a ZÁÉV

Építőipari Zrt. szakemberei, akik a pénteken aláírt tervezési és építési szerződés értelmében új épülettel bővítik a PTE orvosi karának együttesét. Az ünnepélyes szerződéskötést a város és az egyetem részéről is többen szentesítették, Bódis József, a PTE rektora, Jenei Zoltán, az egyetem kancellárja, Csizi Péter

országgyűlési képviselő, Nyitrai Miklós, az ÁOK dékánhelyettese, valamint a ZÁÉV vezetői is aláírásukkal szentesítették a megállapodást. A 10,5 milliárdos építkezéssel világszínvonalú oktatási-tudományos teret kap az egyetem, a kapacitásbővítést a külföldi hallgatók számának eddigi dinamikus növekedése és további

tervezett erősítése egyaránt indokolja. Mint Dormán József, a kivitelező vállalkozási igazgatója elmondta, a munkálatok 30 hónapon át tartanak majd a Szigeti út és az Ifjúság útja közti területen. A környék lakóinak megnövekedett teherforgalommal kell számolniuk – a kivitelező azonban ígéri, hogy az itt folyó gyógyító

és oktató munkát nem akadályozza majd az építkezés, ezen a téren nagy a tapasztalatuk. Az építkezésen túl 20 ezer négyzetméternyi zöldterület is megújul, elbontják a kerítéseket, így az orvosi kar területe nyitott parkjakként is él majd. A városrészt érintő további fejlemény, hogy egy külön fejlesztéssel dél felé

terjeszkedve új fogászati klinikát alakítanak ki a Tüzér utca sarkán álló területen, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2 milliárdos forrásából.

Korszakalkotó egyetemi fejlesztés

• DÖNTÉS: A kormány 2016ban nyitott meg a Modern Városok Programban 24 milliárd forint forrást a

PTE-nek

• CÉLOK: A versenyképesség javítása, a növekvő hazai és külföldi hallgatói létszámhoz szükséges

fejlesztések, a felsőoktatás minőségének javítása

• BŐVÍTÉS: A keretet 800 millióval megemelték, ebből a Szigeti úttól délre fekvő telket vette meg az

állam, szintén egyetemi építkezésre

• EREDMÉNY: Az orvosi kar új, ötszintes épületével 11.200 m 2 új oktatási és tudományos tér jön létre 
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2017-11-11 Magyar Hírlap Aláírta a Pécsi Tudományegyetem…
Aláírta a Pécsi Tudományegyetem és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése azt a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti az egyetem új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épületének tervezését és építését.

A pécsi Modern városok program központi elemét jelentő beruházás 10,5 milliárd forintba kerül, ez tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is.

http://okpecs.hu/uj-

orvoskar-epul-pecsen/
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2017-11-11 okpecs.hu Új orvoskar épül Pécsen

Aláírta pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése azt a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi Modern Városok Program (MVP) központi elemét jelentő új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épület tervezését, majd felépítését a felsőoktatási intézmény Szigeti úti

telephelyén. Az aláírás alkalmából rendezett eseményen elhangzott, hogy a beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. Bódis József, a PTE rektora szerint a campusépítés hosszú távra megalapozza a pécsi orvosképzés

fejlődését. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja közölte: az új épületet 2020 első hónapjaira készülhet el. A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen pedig új fogászati klinika épül. Az új, 2700 négyzetméteres fogászati klinika nem az MVP keretein belül, hanem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív

Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából valósul meg. Optimális esetben jövő nyár végén indulhat a klinika kivitelezése. Csizi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője szerint a helyi gazdaság elkezdett gondolkodni azon, hogy miként lehet a külföldi hallgatók nyomán minél nagyobb gazdasági potenciálra szert

tenni és ez komoly hatással lesz a város gazdaságára. A szigeti úti campusfejlesztés megvalósítására 30 hónap van. A cég november 17-én vonul fel a területen, a beruházás “látványos része” fél év múlva kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát campus 11 200 négyzetméteres, ötszintes, legyező alakú épület

lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz. 20 ezer négyzetméteren újítják meg a Szigeti úti telephely zöldterületeit is.
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2017-11-11 magyarepitok.hu A ZÁÉV valósítja meg a Pécsi Egyetem új orvoskari épületét

A 11 ezer négyzetméteres, legyező alakú épület több mint 10 milliárd forintból készülhet el 2020 elejére. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) vezetése a januárban elindított közbeszerzési eljárás lezárultával pénteken a ZÁÉV Építőipari Zrt.-vel kötött szerződést az új orvoskari épület tervezésére és felépítésére. A

felsőoktatási intézmény 11.200 négyzetméteres új egysége a pécsi Modern városok program központi eleme. A Szigeti úti campus fejlesztési terveit és annak ütemezését a szerződés aláírásakor Dormán József, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vállalkozási igazgatója ismertette. A megvalósításra 30 hónap áll rendelkezésre, a cég

november 17-én vonul fel a területen, a beruházás látványos része pedig fél év múlva kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát campus ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz. A vállalkozási igazgató hozzátette, hogy 20 ezer négyzetméteren megújítják a Szigeti úti

telephely zöldterületeit is. Az aláíráskor elhangzott, hogy az új orvosi kar építése mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja ismertette: a jelen megállapodás értéke a teljes pécsi Modern városok

programban rendelkezésre álló forrás 40 százaléka, az opciós keret pedig további 10 százalékot jelent. Az új épület 2020 első hónapjaira készülhet el. A zalaegerszegi cégnek ez lesz a harmadik, jelenleg zajló egyetemi projektje: a ZÁÉV kezdte el Kecskeméten a Pallas Athéné Egyetem építését, valamint Budapesten a

Testnevelési Egyetem nagyberuházását is.

A későbbiekben fogászati klinika is épül majd

A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen 2700 négyzetméteres, új fogászati klinika épül az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából. A tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális esetben nyár végén pedig indulhat a klinika

kivitelezése. Bódis József, a PTE rektora szerint az egyetem átfogó fejlesztését csaknem 25 milliárd forintból megvalósító Modern városok program részét képző campusépítés hosszú távra megalapozza a pécsi orvosképzés fejlődését. Kitért arra is, hogy a PTE a Semmelweis Egyetemmel együtt az élettudományokban,

valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a londoni székhelyű Times Higher Education (THE) friss - szerdán megjelentett - nemzetközi képzésterületi rangsorában. Csizi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a PTE-n tanuló külföldi diákok

számának megduplázásával kapcsolatos program máris sikeres, mivel már jelenleg is érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása.
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2017-11-11 pecsinapilap.hu Új orvoskari épületet kap a PTE

Aláírta pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése a szerződést. A szerződés értelmében a cég megkezdheti a pécsi Modern városok program központi elemét jelentő új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épület tervezését, majd felépítését a felsőoktatási intézmény Szigeti úti

telephelyén. Az aláírás alkalmából rendezett eseményen elhangzott, hogy a beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. Bódis József, a PTE rektora szerint az egyetem átfogó fejlesztését csaknem 25 milliárd forintból

megvalósító Modern városok program részét képző campusépítés hosszú távra megalapozza a pécsi orvosképzés fejlődését. Kitért arra is, hogy a PTE a Semmelweis Egyetemmel együtt az élettudományokban, valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a londoni székhelyű

Times Higher Education (THE) friss - szerdán megjelentett - nemzetközi képzésterületi rangsorában. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja ismertette: a jelen megállapodás értéke a teljes pécsi Modern városok programban rendelkezésre álló forrás 40 százaléka, az opciós keret pedig további 10 százalékot jelent. A részletekre

térve közölte: az új épületet 2020 első hónapjaira készülhet el. A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen pedig új fogászati klinika épül. A campusfejlesztési terveket és annak ütemezését az eseményen Dormán József, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vállalkozási igazgatója ismertette, aki közölte: azok

megvalósítására 30 hónap áll rendelkezésre. A cég jóváhagyási tervek alapján közbeszerzési eljáráson nyerte el a munkát - jegyezte meg. A cég november 17-én vonul fel a területen, a beruházás "látványos része" fél év múlva kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát campus 11 200 négyzetméteres, ötszintes,

legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz - részletezte Dormán József. Hozzátette, 20 ezer négyzetméteren újítják meg a Szigeti úti telephely zöldterületeit. Csizi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a PTE-n tanuló külföldi diákok számának

megduplázásával kapcsolatos program máris sikeres, mivel már jelenleg is érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. A politikus szerint óriási a várakozás a program iránt. Úgy értékelt: a helyi gazdaság elkezdett gondolkodni azon, hogy miként lehet a külföldi hallgatók nyomán minél nagyobb gazdasági potenciálra

szert tenni. Jenei Zoltán az MTI érdeklődésére közölte, hogy az új, 2700 négyzetméteres fogászati klinika nem e program részeként, hanem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából valósul meg. A tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális

esetben nyár végén pedig indulhat a klinika kivitelezése.
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2017-11-11 tervlap.hu Indul a pécsi egyetem új legyező alakú épületének megvalósítása ua.

http://www.pecsma.hu/

pecs-

aktual/nextpecs/uj-

klinika-uj-orvosi-kar-

epul-pecsett/

2017-11-10 pecsma.hu Új Klinika, új Orvosi Kar épül Pécsett

A Pécsi Tudományegyetem és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése pénteken aláírta azt a szerződést, melynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését a Szigeti úton. A beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós tételként tartalmazza a meglévő

elméleti tömb részleges felújítását is. A forrást az egyetem a Modern Városok Programból biztosítja. Ráadásul egy másik központi forrásból új klinika is épül, a fogászat kap új központot. Pénteken délelőtt a PTE Általános Orvostudományi Karán ünnepélyes keretek között írta alá Bódis József, a PTE rektora, Jenei

Zoltán, az egyetem kancellárja, míg a ZÁÉV Építőipari Zrt. részéről Dormán József vállalkozási igazgató és Bőhm Tibor projekt főmérnök azt a szerződést, mely által elindulhat a pécsi egyetem gigaberuházása. A kontraktus értelmében mintegy 10,5 milliárd forintból tervezi és építi meg a cég az orvoskar vadonatúj

épületét. Emellett – opciós tételként – 2,8 milliárd forintból újítaná fel a meglévő elméleti tömböt, annak külső homlokzatát és előadóit az egyetem, amennyiben az új épület tervezése és kivitelezése kapcsán nem merül fel előre nem látható, váratlan többletköltség. – Bár ez egy hétköznap, biztos vagyok benne, hogy

piros betűs ünnepként vonul be az orvoskar történetébe – hangsúlyozta Bódis József, az egyetem rektora. – Úgy vélem, ez a fejlesztés az eddigi eredmények elismerését és az eljövendő eredmények elvárását jelenti. Ahogy arról már beszámoltunk, a Pécsi Tudományegyetemen több mint négyezer külföldi hallgató

tanul, akik közül minden második jár az orvoskarra. – Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és mennyire fogékony az újra – emelte ki Jenei Zoltán, a PTE kancellárja. Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője a

PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. – Gombamód szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, és jelennek meg a külföldi diákokat

kiszolgáló szolgáltatások. A program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi – hangsúlyozta Csizi Péter országgyűlési képviselő. Mint ismeretes, Magyarország kormánya a Modern Városok Program részeként 24,8 milliárd forinttal támogatja a

Pécsi Tudományegyetemet, melynek célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.

Több mint 11 ezer négyzetméter, új műszerek és eszközök

A Szigeti úti főépület a beruházás során egy 11.223 négyzetméteres új tömbbel bővül, négy intézet költözik majd ide a régi elméleti épületből. Nemcsak az épület lesz azonban új, hanem a legkorszerűbb terápiás és diagnosztikai eszközöket szerzi be az egyetem. Emellett természetesen az új épület révén bővülnek az

oktatási és tanulási terek is. Az ötszintes új épület kapcsolódik a meglevő elméleti tömbhöz, a földszinten és az első emeleten az oktatási terek, míg feljebb a kutatólaborok kapnak helyet.

Nyitott park, okospaddal és sétányokkal

Dormán József, a ZÁÉV Zrt. vállalkozási igazgatója elmondta, a tervek szerint már jövő héten felvonulnak az építési területre, és elkezdik az előkészületi munkákat. Ezzel párhuzamosan zajlik a tervezés a szerződés szerint, várhatóan fél év múlva fordul látványos szakaszba a beruházás. A munka ideje 30 hónap, azaz

2020-ban adják át az új létesítményt. Ez azonban nem csak egy új épülettömböt jelent, ugyanis 20 ezer négyzetméteren újítják meg a parkot, a sétányokat, amelyeket kinyitnak a város felé – eltűnnek  a kerítések is. A parkba okospadot is elhelyeznek.

Új fogászati klinika épül

Jenei Zoltán kancellár elmondta, a Modern Városok Program keretében jutott forrás arra, hogy a Szigeti úttól délre fekvő telek is egyetemi célokat szolgálhasson. Egy másik központi program keretében pedig 2 milliárd forintból itt egy új fogászati klinika épül 2700 négyzetméteren – a jelenlegi belvárosi épületre

nagyon sok a jogos panasz. Ráadásul további félmilliárd forintból komoly eszközbeszerzést is terveznek. Ha minden jól alakul, jövő nyáron indulhat el a beruházás a közbeszerzések után.
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2017-11-10 Kossuth Rádió Megkezdődhet a Pécsi Tudományegyetem bővítése a Modern Városok Program keretében Kossuth Rádió - 2017.11.10 (hossza: 1 perc) - Megkezdődhet a Pécsi Tudományegyetem bővítése a Modern Városok Program keretében. Az új, 11 ezer négyzetméteres orvoskari épület tervezéséről és építéséről délelőtt írt alá szerződést az egyetem és a ZÁÉV Építőipari társaság vezetése
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2017-11-10 24.hu Jól megy a ZÁÉV-nek, Pécsen építkeznek

A Pécsi Tudományegyetem orvosi kara kap majd új épületet, tán a régit is felújítják, csak nem tudni, miből. A költségeket a Modern Városok Program állja. Mindössze két cég indult azon a tenderen, amit a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának a bővítésére írtak ki. A West Hungária Bau Kft.

ajánlata túl magas volt, így a ZÁÉV Építőipari Zrt. nyerz nettó 10,5 milliárd forintos ajánlattal – írja a Zoom. Még egy opciós tétel is hozzájött ehhez: nettó 2,8 milliárdért az elméleti tömböt is felújítanák, ha nem lesz többletköltség az új épület felhúzása miatt. Az új pécsi orvosi tömb a tervek szerint 30 hónap alatt készül

majd el. A forrás a Modern Városok Program, amiből 25 milliárd megy pécsi egyetemi fejlesztésekre. A cél ugyanis az, hogy 5000 külföldi hallgató tanuljon a baranyai városban. A 25 milliárdból a fenti új orvosi épület a legnagyobb tétel, ide jár ugyanis a legtöbb külföldi hallgató, az infrastruktúra pedig elavult.

Másodszorra zárult sikerrel a közbeszerzés, az első körben túl drága ajánlatok futottak be (14-16 milliárdosok). Ennek oka az volt, hogy a 2015-ös kormányzati bejelentés óta sokat drágultak az építkezések. Mindenesetre a fent említett plusz 2,8 milliárd forintra nem tudni, honnan lesz fedezet, legfeljebb átszabják a

Modern Városok Programot. Még egy egyetemi projekt készülődik Pécsen: Jenei Zoltán kancellár szerint szintén a megyei jogú városok számára indított programból van 2 milliárd forint arra, hogy új fogászati klinikát építsenek egy telken. A teleknek fura története van, egy áttéteken keresztül a Magyar Építőhöz

köthető telek ez, amit az építési szabályzat módosításával megdrágított az önkormányzat, majd 800 millió forintért megvette az egyetemnek az állam. A ZÁÉV-ről is ír a lap. Ők építik Pécsen a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárdért, sportcsarnokkal, kollégiummal. Két éve hasít a ZÁÉV, aminek pont ekkor

lett a többségi tulajdonosa a Pannon Speed Pro Bizalmi Vagyonkezelő Zrt., aminek Peresztegi Imre a tulaja. Két hónapig a Pannon Speed bizalmi vagyonkezelő volt (azóta nem az), egyesek Mészáros Lőrincet sejtik a háttérben. A ZÁÉV 2014-ben 13 milliárd forint árbevételt, 287 millió adózás előtti eredményt produkált,

majd 2015-ben 14,9 milliárdra 555 millió jött. Tavaly pedig 15,4 milliárd volt az árbevétel és 1,275 milliárd az adózás előtti eredmény. Idén a ZÁÉV építi a Nemzeti Táncszínház új épületét a Millenárison, felújítja Gül baba türbéjét, építkezik a kecskeméti egyetemi campuson és a legnagyobb projektje a 200 milliárdos új

Puskás-stadion.
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2017-11-10 mno.hu Milliárdos pécsi fejlesztés: itt is előkerült Tiborcz neve

Nemcsak új orvosi kari elméleti tömböt, de új fogászati klinikát is épít a Pécsi Tudományegyetem. Utóbbit egy olyan telken, amely nemrég még Tiborcz István egyik ismerősének a tulajdonában állt. Az állam azonban már nem tőle veszi meg a telket, hanem egy olyan építési beruházótól, aki a nemzet vőjének

ismerősétől vásárolta meg a közelmúltban. Összesen akár 15-16 milliárdos fejlesztési programot is jelent a két induló projekt a Pécsi Tudományegyetemnek – mindezt ráadásul tisztán európai uniós és kormányzati forrásból tudja finanszírozni az intézmény. A fogászati klinika építését pénteken jelentette be a PTE

kancellárja. Jenei Zoltán a tervezett fejlesztésről azon a sajtótájékoztatóval egybekötött ceremónián beszélt, amelyen a PTE Általános Orvostudományi Karának új elméleti tömbje építését elnyerő vállalkozás vezetői írták alá a szerződést a PTE vezetésével. Az új orvoskari tömb felépítését abból a valamivel több mint

24 milliárd forintból finanszírozza a PTE, amelyet a Modern városok program részeként kap a pécsi egyetem. Elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztésre és beszerzésekre, amelyek segítségével biztosítható a Pécsett fizetős képzéseken tanuló külföldi diákok létszámának megduplázása. Orbán Viktor 2015. tavaszi

bejelentésekor 2300 külföldi tanult Pécsett, a cél 2020-ra az ötezres szám, nemrégiben azonban már arról számolt be az intézmény, hogy elérték a négyezret. Jenei Zoltán a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy az új, több mint 11 ezer négyzetméteres orvoskari egyetemi épületet 10,5 milliárd forintból építheti meg a

közbeszerzési pályázatot elnyerő ZÁÉV Zrt. (A ZÁÉV-ről köztudomású, hogy önállóan vagy konzorcium részeseként folyamatosan sikeresen szerepel az utóbbi években a nagy állami és önkormányzati építési pályázatokon.) A kancellár kérdésünkre elmondta, hogy a 10,5 milliárd forintos vállalási árban nemcsak az új

épület felépítése van benne, hanem a tereprendezés, az energetikai hálózat előkészítése és rengeteg közműkiváltás és -építés is. A telek azonban jelenleg is az egyetem tulajdona (vagyis azért már nem kellett fizetni), az új elméleti oktatást szolgáló, ötszintes, hipermodern épületet a mostani pécsi orvoskari tömb

mögött húzzák majd fel a vállalásnak megfelelően 30 hónap alatt. A programnak a fejlesztési összege akár további 2,8 milliárd forinttal is növekedhet – feltéve, ha sikerül hozzá forrást találni, fogalmazott Jenei Zoltán. A ZÁÉV-val megkötött szerződés értelmében ugyanis opciósan a jelenlegi orvosi egyetemi tömb

részleges felújítása is szerepel 2,8 milliárd forintos értékben. A régi épület korszerűsítése 10 milliárd forintba kerülhet nagyjából. Az új épület berendezése is az MVP-pénzből megy majd, az 1,6 milliárd forintba fog kerülni, és el van már különítve rá a forrás. Ennél nem sokkal több pénzből, kétmilliárd forintból építik

meg az új pécsi egyetemi fogászati klinikát. A régi belvárosban, nehezebben megközelíthető helyen, jelentős korszerűsítésre szoruló műemléki épületben van, elköltöztetése már régóta tervben volt, de máshová, ugyancsak a jelenlegi egyetemi campus területére, az orvosi kartól keletre lévő részre álmodták meg. A

kétmilliárdos fejlesztési forrás az építkezésre el van különítve, az egyetem nyertes, uniós, EFOP-os pályázatából finanszírozzák majd. Az új hely, illetve a telek, amelyre épül, nemcsak azért érdekes azonban, mert az új klinikát az orvosi egyetem közelében építik fel, hanem azért is, mert az e célra kinézett telek nem is

olyan régen még Tiborcz István ismerőse egyik cégének a tulajdonában állt. A fogászati klinikának a jövőben helyet adó telket azonban néhány hónapja eladta egy építési beruházásokkal foglalkozó cégnek. Azt követően döntött úgy az állam (a kormánydöntés a Magyar Közlönyben jelent meg Orbán Viktor

miniszterelnök aláírásával), hogy megvásárolja az egyetem részére, s a PTE lesz a kezelője. Azt, hogy a telket mennyiért veszi meg az állam a tulajdonostól, egyelőre nem lehet biztosan tudni, de a piaci szereplők szerint az értéke akár a két-, két és fél milliárd forintot is elérheti majd.
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2017-11-10 mno.hu Fogászati klinika lesz a pécsi orvosi karral szemben
Fogászati klinika épül a pécsi orvosi karral szemben, azon a telken, amely nem is olyan rég még Tiborcz István ismerősének a tulajdonában állt – írja a Szabad Pécs. Mindezt pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kancellárja jelentette be egy sajtótájékoztatón, ahol az új pécsi orvosi kari elméleti tömb építéséről

szóló szerződést írták alá az egyetem és a nyertes építő cég. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja úgy fogalmazott, hogy reményei szerint az orvosi kar új elméleti tömbjének építésével párhuzamosan a volt lovarda területén el tudják kezdeni építeni az új pécsi fogászati klinikát. A telket az állam vásárolja meg, és a PTE lesz a

kezelője. Az új elméleti tömb ötszintes lesz, és harminc hónap alatt készül el. Az építési közbeszerzést a ZÁÉV Zrt. nyerte el.
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2017-11-10 mfor.hu Fogászati klinika épül azon a telken, amit az állam vesz meg a pécsi egyetemnek kormánybarát tulajoktól

A PTE új elméleti tömbjével egyidejűleg szeretnék felépíteni. Fogászati klinika épül a Pécsi Tudományegyetem orvosi karával szemben lévő telken, írja a Szabad Pécs. A Tüzér utcai beruházást Jenei Zoltán, a PTE kancellárja jelentette be azon a sajtótájékoztatón, ahol az új pécsi orvosi kari elméleti tömb építéséről szóló

szerződést írták alá az egyetem és a nyertes építő cég. Jenei a Szabad Pécs cikke szerint arról beszélt, hogy reményei szerint az orvosi kar új elméleti tömbjének építésével párhuzamosan a volt lovarda területén el tudják kezdeni építeni az új pécsi fogászati klinikát. A város egyik legjobb helyén fekvő, Tüzér utca 1.

szám alatti telekről eredetileg úgy hírlett, azt a PTE vette meg állami pénzen, a tulajdonos volt üzlettársa pedig Hamar Endre, aki korábban Tiborcz István miniszterelnöki vővel is üzletelt. A PTE pontosítása nyomán derült ki, hogy a telket az állam vásárolja meg, és a PTE lesz a kezelője. Egy másik ügy nyomán pedig az is

nyilvánossá vált, hogy Hamar Tiborcznak nem csak volt-, hanem jelenlegi üzlettársa is. A Heti Válasz megírta ugyanis, hogy ő Tiborcz BDPST Zrt. luxusingatlan-kereskedőjének nagyon titkolni vágyott negyedik részvényese.

Frissítés: az MTI-nek hála most már részletek is vannak a két új PTE-s beruházásról. Eszerint az elméleti tömböt a ZÁÉV Építőipari Zrt. húzza majd fel. A tömb a pécsi Modern városok program központi elemét jelenti, 10,5 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb

részleges felújítását is. A campus egy "nemzetközi szintű és hallgatóbarát", 11 200 négyzetméteres, ötszintes, legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz. A beruházás részeként 20 ezer négyzetméteren a Szigeti úti telephely zöldterületeit is megújítják. Az építkezési megállapodás értéke a

teljes pécsi Modern városok programban rendelkezésre álló forrás 40 százaléka, az opciós keret pedig további 10 százalékot jelent. Az új épület 2020 első hónapjaira készülhet el. Az új fogászati klinika már nem a Modern Városok program részeként, hanem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2

milliárdos forrásából valósul meg. A tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális esetben nyár végén pedig indulhat a klinika kivitelezése. 2700 négyzetméteres lesz.
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2017-11-10 bama.hu Kezdődhet az orvosi kar gigaberuházása

Aláírta a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése pénteken délelőtt azt a szerződést, melynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi orvoskar új épületének tervezését, majd felépítését az egyetem Szigeti úti telephelyén. A beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a szerződés opciós

tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. A forrást az egyetem a Modern Városok Programból biztosítja. Pénteken délelőtt a PTE Általános Orvostudományi Karán ünnepélyes keretek között írta alá Bódis József, a PTE rektora, Jenei Zoltán, az egyetem kancellára, míg a ZÁÉV Építőipari Zrt.

részéről Dormán József vállalkozási igazgató és Bőhm Tibor projekt főmérnök azt a szerződést, melynek értelmében elindulhat a pécsi egyetem gigaberuházása. A kontraktus értelmében mintegy 10,5 milliárd forintból tervezi és építi meg a cég az orvoskar vadonatúj épületét. Emellett – opciós tételként – 2,8 milliárd

forintból újítaná fel a meglévő elméleti tömböt, annak külső homlokzatát és előadóit az egyetem, amennyiben az új épület tervezése és kivitelezése kapcsán nem merül fel előre nem látható, váratlan többletköltség. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a megállapodás kapcsán elmondta: „Jelentős

mérföldkő ez a PTE életében, és ha a reméltnél valamivel később is értünk el ehhez a mérföldkőhöz, a lényeg, hogy végre elkezdődhet a program látványos fejezete. Amikor több mint 30 évvel ezelőtt megindult az orvoskaron az angol nyelvű oktatás, azt gondolom, kevesen hitték volna, hogy három évtized után – a

magas színvonalú képzés, és az ennek következtében kialakult népszerűségnek köszönhetően – ott tartunk majd, hogy bővítésre, fejlesztésre lesz szükség. Szeretnénk megtartani ezt a magas színvonalat, ehhez pedig nélkülözhetetlen ez a beruházás” – mondta az egyetem rektora. Mint ismeretes, a Pécsi

Tudományegyetemen több mint négyezer külföldi hallgató tanul, akik közül minden második jár az orvoskarra. Jenei Zoltán, az egyetem kancellára hangsúlyozta: „Az egyetemfejlesztés jóval több, mint beruházások sora: az építkezés alapvetően eszköz, hogy az Egyetem megmutathassa, miként őrzi tradícióit, és

mennyire fogékony az újra. Az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, valamivel több mint 11 ezer négyzetméteres szárnnyal bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. A költözés egyben a főépület rekonstrukciójára is lehetőséget ad” – tájékoztatott a kancellár. Csizi Péter, Pécs országgyűlési

képviselője a PTE-n tanuló külföldi diákok számának megduplázásával kapcsolatos programot máris sikeresnek nevezte, tekintettel arra, hogy már most érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. „Gomba módra szaporodnak Pécsett az apartmanházak, sorra nyílnak az új üzletek, kávézók, és jelennek meg a külföldi

diákokat kiszolgáló szolgáltatások. A program már most befektetési reményt keltett, és az, hogy elindulhat a kivitelezés, a remény beteljesülését eredményezi” – mondta el Csizi Péter. Mint ismeretes, a magyar kormány a Modern Városok Program részeként közel 25 milliárd forint összeggel támogatja a Pécsi

Tudományegyetemet, melynek deklarált célja az intézmény versenyképességének erősítése, a külföldi hallgatói létszám növelése, és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása.
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2017-11-10 pecsiujsag.hu Gigaberuházás az egyetemen: új szárnnyal bővítik az orvoskar főépületét ua.
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2017-11-10 zoom.hu A kormány egyik kedvenc cége épít egyetemi tömböt Pécsen

Pécsett egy 10,5 plusz 2,8 milliárdos közbeszerzést nyertek meg. A ZÁÉV Építőipari Zrt. nyerte meg a a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának a bővítésére kiírt közbeszerzést. A pénteki szerződéskötéskor kiderült, a ZÁÉV nettó 10,5 milliárd forintos ajánlattal lett a nyertes. Jenei Zoltántól, a PTE

kancellárjától megtudtuk, hogy rajtuk kívül még egy cég indult a tenderen, a West Hungária Bau Kft., de ők jóval magasabb áron végezték volna el a kivitelezést. Emellett – opciós tételként – nettó 2,8 milliárd forintból újítaná fel a meglévő elméleti tömböt, de csak abban az esetben, ha az új épület tervezése és

kivitelezése kapcsán nem merül fel előre nem látható többletköltség. Az új épületet a tervek szerint 30 hónap alatt fogják felhúzni. Pécsen a Modern Városok Programban 25 milliárd forintot költenek az egyetem fejlesztésére, ami teljesen egyedülálló az országban. Két éve, a szerződés aláírásakor Orbán Viktor

miniszterelnök jelentette be, a cél az, hogy 5000 külföldi hallgató legyen a baranyai városban, ez a fő cél. Mint már korábban a Zoom.hu megírta, tavaly 3000-en, idén meg már 4000-en iratkoztak be idegennyelvi képzésre a PTE-re, így a cél akár teljesíthető is lehet.

Nagyon kell az új tömb

A 25 milliárdos összegből a legnagyobb tétel a PTE ÁOK bővítése egy új elméleti tömbbel, illetve a jelenlegi főépület felújítása. Az orvosira jár a legtöbb külföldi hallgató, így – ahogy az a Projekt Irányító Bizottság (PIB) anyagából is kiderül – az egyik legfontosabb része a fejlesztésnek. Ráadásul az is kiderült a PIB

anyagából, hogy a korábban 250 fős évfolyamok befogadására alkalmas infrastruktúrát 600 hallgató terheli. A bővítésre és a rekonstrukcióra szánt összeg, 2016 nyarán, amikor elfogadta a tervet az egyetemi szenátus, kis híján 11 milliárd forint volt. Ennek az épülettömbnek a kivitelezésére kiírt közbeszerzés zárult

most sikerrel, igaz, ez már a második nekifutás volt. Elsőre túl drága ajánlatok futottak be és eredménytelennek kellett nyilvánítani a tendert. Egyetemi forrásból úgy értesültünk, hogy 14-16 milliárdos ajánlatok érkeztek a kivitelezésre, aminek az okaként azt jelölték meg, hogy a 2015-ös kormánydöntés óta mintegy 30

százalékkal drágultak az építési beruházások. A jelenlegi opcióból látszik, hogy az eredeti tervhez képest most csak az új tömb kerül nettó 10,5 milliárdba, a rekonstrukció egy plusz nettó 2,8 milliárd forintos tétel, aminek a forrását még ki kell gazdálkodni, esetleg a Modern Városok Programot átszabni, vagy kibővíteni.

Második nekifutásra már így is némiképp szűkítettek a műszaki tartalmon, hogy beleférjenek valahogy a keretbe. Új fogorvosi épület a botrányos telken Jenei Zoltán kancellár elmondta, a Modern Városok Program keretéből jutott forrás arra, hogy az orvosival szemben lévő telket is az egyetem hasznosíthatja. Egy

másik programban 2 milliárd forintból itt egy új fogászati klinika épül kiváltva a leharcolt belvárosi épület. Az ominózus ingatlanról a Zoom.hu is beszámolt korábban, a tulajdonosa a ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő Korlátolt Felelősségű Társaság volt, ami áttéteken keresztül, a Magyar építőhöz és a

miniszterelnök vejéhez köthető. Miután a telket az önkormányzat erősen megdrágította az építési szabályzat módosításával, az állam megvette az egyetem számára 800 millió forintért.

A ZÁÉV csak nyer és nyer

Nem cseng ismeretlenül Pécsen a ZÁÉV neve. Ők építik a Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is nettó 2,1 milliárd forintért. Az akadémia sportcsarnokának alapterülete 3850 négyzetméter, a hozzá tartozó kollégiumé és kiszolgáló létesítményeké pedig 1870 négyzetméter. A kivitelezési szerződést február elején írta alá a

Nemzeti Sportközpontok a ZÁÉV-val, a munkálatok előreláthatólag 2018 februárjában fejeződhetnek majd be. Az addig is prosperáló ZÁÉV a csillaga igazán két éve ragyogott fel, amikor a cég többségi tulajdonosa a nem sokkal korábban alapított Pannon Speed Pro Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. lett, amelynek a cég

korábbi és jelenlegi vezérigazgatója, Peresztegi Imre az egyedüli tulajdonosa. Az Átlátszó cikke szerint, a Pannon Speed mint bizalmi vagyonkezelő formálisan is valaki más vagyonát kezeli, azaz jogilag sem Peresztegi a cég vagyonának végső tulajdonosa. Iparági pletykák Mészáros Lőrincet sejtik a háttérben,

mindenesetre ez a cégadatokból nem derül ki. A cég jövedelmezősége 2014-ben még úgy alakult, hogy a 13 milliárd árbevételre 287 millió adózás előtti eredmény jutott; ezek a számok 2015 ben: 14,9 milliárd és 555 millió, 2016-ban pedig 15,4 milliárd árbevétel és 1275 millió adózás előtti eredmény. Az idei év bejött a

ZÁÉV-nek, mert olyan megbízásokban vehet részt, mint a Nemzeti Táncszínház új épülete a Millenárison, a Gül Baba-türbéjének rekonstrukciója, a kecskeméti Matolcsy-féle alapítványi egyetemi campuson építése és a legnagyobb projektet még nem is említettük: a 200 milliárdos új Puskás Stadion kivitelezése.
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2017-11-10 hir.ma Aláírták a pécsi egyetem új orvoskari épületének tervezési és építési szerződését

Aláírta pénteken a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a ZÁÉV Építőipari Zrt. vezetése azt a szerződést, amelynek értelmében a cég megkezdheti a pécsi Modern városok program központi elemét jelentő új, 11 200 négyzetméteres orvoskari épület tervezését, majd felépítését a felsőoktatási intézmény Szigeti úti

telephelyén. Az aláírás alkalmából rendezett eseményen elhangzott, hogy a beruházás mintegy 10,5 milliárd forintba kerül, de a kontraktus opciós tételként tartalmazza a meglévő elméleti tömb részleges felújítását is. Bódis József, a PTE rektora szerint az egyetem átfogó fejlesztését csaknem 25 milliárd forintból

megvalósító Modern városok program részét képző campusépítés hosszú távra megalapozza a pécsi orvosképzés fejlődését. Kitért arra is, hogy a PTE a Semmelweis Egyetemmel együtt az élettudományokban, valamint az orvos-egészségtudományi kategóriákban is a 301-400. hely között szerepel a londoni székhelyű

Times Higher Education (THE) friss - szerdán megjelentett - nemzetközi képzésterületi rangsorában. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja ismertette: a jelen megállapodás értéke a teljes pécsi Modern városok programban rendelkezésre álló forrás 40 százaléka, az opciós keret pedig további 10 százalékot jelent. A részletekre

térve közölte: az új épületet 2020 első hónapjaira készülhet el. A további tervek része, hogy a campustól délre eső területen pedig új fogászati klinika épül. A campusfejlesztési terveket és annak ütemezését az eseményen Dormán József, a ZÁÉV Építőipari Zrt. vállalkozási igazgatója ismertette, aki közölte: azok

megvalósítására 30 hónap áll rendelkezésre. A cég jóváhagyási tervek alapján közbeszerzési eljáráson nyerte el a munkát - jegyezte meg. A cég november 17-én vonul fel a területen, a beruházás "látványos része" fél év múlva kezdődhet. A nemzetközi szintű és hallgatóbarát campus 11 200 négyzetméteres, ötszintes,

legyező alakú épület lesz, amely kapcsolódik a jelenlegi oktatási tömbhöz - részletezte Dormán József. Hozzátette, 20 ezer négyzetméteren újítják meg a Szigeti úti telephely zöldterületeit. Csizi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a PTE-n tanuló külföldi diákok számának

megduplázásával kapcsolatos program máris sikeres, mivel már jelenleg is érzékelhető annak gazdaságélénkítő hatása. A politikus szerint óriási a várakozás a program iránt. Úgy értékelt: a helyi gazdaság elkezdett gondolkodni azon, hogy miként lehet a külföldi hallgatók nyomán minél nagyobb gazdasági potenciálra

szert tenni. Jenei Zoltán az MTI érdeklődésére közölte, hogy az új, 2700 négyzetméteres fogászati klinika nem e program részeként, hanem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 2 milliárdos forrásából valósul meg. A tervek előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás jövő tavasszal indul, optimális

esetben nyár végén pedig indulhat a klinika kivitelezése.
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2017-11-10 weborvos.hu PTE: új épület az orvoskarnak ua.
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2017-11-10 webradio.hu Modern városok program - Aláírták a pécsi egyetem új orvoskari épületének tervezési és építési szerződését ua.

http://www.sikerado.hu

/magyarorszagon/2017/

11/10/Alairtak_a_szerzo

dest

2017-11-10 sikerado.hu Aláírták a szerződést ua.

http://orientpress.hu/ci

kk/2017-11-

10_kezdodhet-pecsett-

az-orvoskari-epulet-

tervezese

2017-11-10 orientpress.hu Kezdődhet Pécsett az orvoskari épület tervezése ua.

http://medicalonline.hu

/cikk/tervezhetik_az_uj_

orvoskart_pecsett

2017-11-10 medicalonline.hu Tervezhetik az új orvoskart Pécsett ua.

http://magyaridok.hu/k

ulfold/alairtak-pecsi-

egyetem-uj-orvoskari-

epuletenek-tervezesi-

es-epitesi-szerzodeset-

2440894/

2017-11-10 magyaridok.hu Aláírták a pécsi egyetem új orvoskari épületének tervezési és építési szerződését ua.

http://www.magyarepit

estechnika.hu/index.ph

p/hirek/4096-modern-

varosok-program-

alairtak-a-pecsi-

egyetem-uj-orvoskari-

epueletenek-tervezesi-

es-epitesi-szerzodeset

2017-11-10 magyarepitestechnika.hu Modern városok program - Aláírták a pécsi egyetem új orvoskari épületének tervezési és építési szerződését ua.

http://www.lokal.hu/20

17-11-uj-epuletet-kap-a-

pecsi-orvosi-kar/

2017-11-10 lokal.hu Új épületet kap a pécsi orvosi kar ua.

https://www.bama.hu/k

ozelet/helyi-kozelet/az-

elitben-pte-elokelo-

helyre-soroltak-

nemzetkozi-rangsorban-

az-egyetemet-1169657/

https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/gigaberuhazas-az-egyetemen-uj-szarnnyal-bovitik-az-orvoskar-foepuletet?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28Pécsi+Újság%29
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2017-11-09 bama.hu Az elitben a PTE: előkelő helyre sorolták a nemzetközi rangsorban az egyetemet

Az előkelő 301-400. helyre rangsorolták a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a tekintélyes Times Higher Education (THE) klinikai (orvosi), pre-klinikai és egészségügyi nemzetközi rangsorban. A londoni székhelyű, felsőoktatási intézmények összevetésével foglalkozó cég listája szerint a PTE a második legjobb a magyar

egyetemek között az említett tudományterületeket figyelembe véve, szorosan a Semmelweis mögött. A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education „Clinical, pre-clinical and health subject” elnevezésű rangsorába, és így egyike lett a világ 500 legjobb intézményének ezen a területen. A rangsor

ugyanazt az öt teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings, csak más súlyozással esnek latba az egyes mutatók. Vizsgálják az egyes egyetemi erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, idézetek száma, nemzetközi „láthatóság”, illetve az ipari bevétel. A legnagyobb

jelentősége ebben a rangsorban a citációknak van, de az oktatási, kutatási eredményeket is komoly mértékben veszik figyelembe. A PTE két szempont, az idézetek és az ipari bevétel alapján a legerősebb magyar egyetemnek bizonyult a londoni rangsorban. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a szerdán

délután nyilvánosságra hozott összevetés kapcsán elmondta: „Fontosak számunkra ezek a rangsorok, hiszen az egyetemek számára az ilyen listákon mutatkozik meg igazán, mit ér nemzetközi összevetésben az adott teljesítmény. Ugyanakkor legalább ennyire lényeges, hogy a külföldről érkező hallgatók körében

mennyire népszerű egy intézmény. A közelmúltban köszönthettük a 4000. külföldi hallgatónkat, vagyis ebben a tekintetben is kézzel fogható az előrelépés, fejlődés.” – hangsúlyozta az egyetem rektora. A Modern Városok Programnak köszönhetően közel 25 milliárd forintos egyetemfejlesztés kezdődött a

közelmúltban a pécsi egyetemen, így az egyre növekvő nemzetközi létszámhoz tudják igazítani, modernizálni az infrastruktúrát, a hallgatói, oktatói és kutatói környezetet. A szerdán 16 órakor nyilvánosságra hozott rangsor itt érhető el: https://www.timeshighereducation.com/world-university- rankings/2018/subject-

ranking/clinical- pre-clinical-health#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

http://www.pecsinapila

p.hu/cikk/Bekerult_az_e

litbe_a_Pecsi_Tudoman

yegyetem_/208097/

2017-11-09 pecsinapilap.hu Bekerült az elitbe a Pécsi Tudományegyetem!

Az előkelő 301-400. helyre rangsorolták egyetemünket a tekintélyes Times Higher Education (THE) klinikai (orvosi), pre-klinikai és egészségügyi nemzetközi rangsorban. A londoni székhelyű, felsőoktatási intézmények összevetésével foglalkozó cég listája szerint a PTE a második legjobb a magyar egyetemek között az

említett tudományterületeket figyelembe véve, szorosan a Semmelweis mögött. A Pécsi Tudományegyetem bekerült a Times Higher Education „Clinical, pre-clinical & health subject” elnevezésű rangsorába, és így egyike lett a világ 500 legjobb intézményének ezen a területen. A rangsor ugyanazt az öt

teljesítménymutatót veszi figyelembe, mint a THE World University Rankings, csak más súlyozással esnek latba az egyes mutatók. Vizsgálják az egyes egyetemi erősségeket a fő tevékenységi körökben: oktatás, kutatás, idézetek száma, nemzetközi „láthatóság”, illetve az ipari bevétel. A legnagyobb jelentősége ebben a

rangsorban a citációknak van (35%), de az oktatási, kutatási eredményeket (27,5-27,5%) is komoly mértékben veszik figyelembe. A PTE két szempont, az idézetek és az ipari bevétel alapján a legerősebb magyar egyetemnek bizonyult a londoni rangsorban. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora a szerdán

délután nyilvánosságra hozott összevetés kapcsán elmondta: „Fontosak számunkra ezek a rangsorok, hiszen az egyetemek számára az ilyen listákon mutatkozik meg igazán, mit ér nemzetközi összevetésben az adott teljesítmény. Ugyanakkor legalább ennyire lényeges, hogy a külföldről érkező hallgatók körében

mennyire népszerű egy intézmény. A közelmúltban köszönthettük a 4000. külföldi hallgatónkat, vagyis ebben a tekintetben is kézzel fogható az előrelépés, fejlődés.” – hangsúlyozta az egyetem rektora. A Modern Városok Programnak köszönhetően közel 25 milliárd forintos egyetemfejlesztés kezdődött a

közelmúltban a pécsi egyetemen, így az egyre növekvő nemzetközi létszámhoz tudják igazítani, modernizálni az infrastruktúrát, a hallgatói, oktatói és kutatói környezetet.

https://www.hirado.hu/

2017/11/09/negy-
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2017-11-09 hirado.hu Négy magyar orvosi egyetem a világ élvonalában

Előkelő helyre rangsorolta a pécsi, a budapesti, a debreceni és a szegedi egyetem orvosképzését a Times Higher Education, amely november 8-án hozta nyilvánosságra legfrissebb tematikus ranglistáját. Négy magyar egyetem orvos- és egészségtudományi képzései a 301-400, illetve a 401-500 kategóriában kaptak

helyet. Az ötszázas listán az első pozíciókat amerikai, brit és ausztrál egyetemek kapták. A Times Higher Education (THE) klinikai (orvosi), preklinikai és egészségügyi nemzetközi rangsor élén – természetesen – az Oxford áll, amelyet a Cambridge és a Harvard követ fej fej mellett. Összességében a tíz legmagasabb

pontszámot elért intézmény közül hat amerikai, három brit, egy pedig ausztrál. Az elbíráláskor vizsgálják a felsőoktatási intézmények oktatási (Teaching) és kutatási eredményességét is (Research). A publikációk idézettsége (Citations), de a „nemzetközi láthatóság” (International Outlook), az ipari bevétel (Industry

Income), illetve a külföldi oktatók és hallgatók száma is fontos szempont.

Előkelő helyen négy magyar egyetem

A budapesti Semmelweis Egyetemet és a Pécsi Tudományegyetemet (PTE) a 301-400., a debreceni és a szegedi egyetemet pedig a 401-500. helyre rangsorolta a THE. A pécsi intézmény az idézetek és az ipari bevétel alapján a legerősebb magyar egyetemnek bizonyult a londoni rangsorban; a Semmelweis a kutatás, a

„nemzetközi láthatóság” és az oktatás területén a legerősebb a listára felkerült magyar intézmények között. A Szegedi Egyetem a második legtöbb pontszámot kapta a „nemzetközi láthatóságért”, míg a debreceni intézmény a kutatás tekintetében második helyen áll a Semmelweis mögött. Az Oktatási Hivatal korábbi

közlése szerint a hazánkban tanuló a külföldi hallgatók körében az általános orvosi képzés a legnépszerűbb – a fogorvosi és az állatorvosi képzés után –; ebben a tanévben a Debreceni Egyetemre iratkozott be a legtöbb külföldi hallgató (4321 fő), a második helyet a Semmelweis Egyetem „szerezte meg” 3470 fővel. A

szomszédos országok orvosi egyetemei közül a bécsi orvosi egyetem a 101-125., a grazi a 251-300. helyen végzett. A ljubljanai és a maribori (Szlovénia) egyetem az ötszáz legjobb közé került, míg a spliti egyetem (Horvátország) a Semmelweis és a pécsi egyetemhez hasonlóan a 301-400. kategóriában végzett. A

Modern Városok Programnak köszönhetően közel 25 milliárd forintos egyetemfejlesztés kezdődött a közelmúltban a pécsi egyetemen, így az egyre növekvő nemzetközi létszámhoz tudják igazítani, modernizálni az infrastruktúrát, a hallgatói, oktatói és kutatói környezetet – közölte az intézmény csütörtökön.
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2017-11-09 gondola.hu Négy magyar orvosi egyetem a világ élvonalában ua.
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2017-11-06 Kossuth Rádió Már több mint négyezer külföldi hallgató tanul a Pécsi Tudományegyetemen Kossuth Rádió - 2017.11.07 (hossza: 3 perc) - Már több mint négyezer külföldi hallgató tanul a Pécsi Tudományegyetemen
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2017-11-05 pecsi-hirhatar.hu A zongorák Stradivarija PTE-en

Egyenesen Olaszországból érkezett Pécsre, az egyetem Művészeti Karára a zongorák Stradivarija, akinek neve még azok előtt is ismert, akik egyébként nem járatosak a zenében. Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó párja Stradivari híres

mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől közel száz kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült. A Fazioli-hangszereket manufaktúrás rendszerben egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei

műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A PTE Zeneművészeti Intézetébe a Modern Városok Program keretében beszerzett hangszer egyedülállóságát jól mutatja, hogy mennyire különböző hangzásokat, színeket, játékmódokat álmodtak bele az egyes szerzők, s ezeket az avatott kezek

miként tudják életre kelteni. Valószínűleg nem a véletlen műve, hogy az f287-es modell a „Merlin, a varázsló” becenevet kapta... - Fontos mérföldkő ez a Fazioli zongora a pécsi művészeti kar életében, hiszen a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának. Márpedig ez a

zongora - ami egyaránt szerepet kap a hallgatói és tanári hangversenyeken ugyanúgy, mint az oktatásban - valóban világszínvonalú, és a hazai felsőoktatásban biztosan egyedülálló – hangsúlyozta Vas Bence, a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet igazgatója az intézetvezető.
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2017-11-04 pecsinapilap.hu A tudomány középpontjában az embernek kell állnia

A tudomány középpontjában mindig az embernek kell állnia – hangsúlyozta Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára a magyar tudomány ünnepe programsorozatának Pécsett rendezett pénteki nyitóünnepségén. A tudományos eredmények közérthető megismertetésének és a tudomány

népszerűsítésének kiemelkedően fontos fóruma a magyar tudomány ünnepe – fogalmazott a főtitkár, aki egyúttal figyelmeztetett az áltudományosság veszélyeire is a sokak által „tények utáninak” nevezett világban. Török Ádám a tudományos ismeretterjesztés és a tények megismertetésének fontossága mellett a

kutatók és az akadémikusok felelősségét is hangsúlyozta. A rendezvénysorozat idén az emberközpontú tudomány témakörét járja körbe november végéig előadásokkal, kiállításokkal és konferenciákkal. A sorozat programját összeállító testület igyekezett olyan témákat összegyűjteni, amelyek nem egyszerű

technológiai kérdésként tárgyalják a problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is – mutatott rá Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese. Bódis József, a nyitórendezvénynek otthont adó, alapításának 650. jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora az eseményen

felidézte: az egyetemalapítás emelte Magyarországot a társadalmukat tudásalapon fejlesztő nemzetek sorába. A rektor köszöntőjében felelevenítette a jubileumi év eddigi tudományos és kulturális programjait, majd az azokat lezáró eseményt ismertetve jelentette be, hogy december 8-án a PTE díszdoktorrá avatja

Donald Tuskot, az Európai Tanács elnöki tisztségét betöltő lengyel politikust. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében jelezte azt is, hogy a Modern városok program keretében indított, a PTE átfogó, 24 milliárd forintos fejlesztését célzó program megvalósítása „lassan a végéhez közeledik”. A

tudomány ünnepének nyitóelőadását Kovács L. Gábor tartotta a mesterséges megtermékenyítés etikai problémáiról és az ezekre adható orvosi válaszokról. Az eseményen a többi között átadták az MTA Eötvös József-koszorú elnevezésű elismerését, a Szily Kálmán- és a Wigner Jenő-díjat, a Bruckner Győző-díjat,

valamint a Pungor Ernőről és Oláh Györgyről, illetve Mikó Imréről elnevezett díjakat. Ugyancsak átadták a Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet és az Akadémiai szabadalmi nívódíjakat, továbbá a Pécsi Akadémiai Bizottság elismeréseit.
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2017-11-04 szekesfehervarinapilap.hu A tudomány középpontjában az embernek kell állnia ua.
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2017-11-03 pecsma.hu Pécsett ünnepelték a magyar tudományt

Pécsett tartották pénteken a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat nyitóeseményét, a Magyar Tudományos Akadémia ezzel is az idén 650 éves jubileumát tartó Pécsi Tudományegyetem előtt tisztelgett. A Pécsi Tudományegyetem díszaulájában rendezték pénteken a Magyar Tudomány Ünnepe egy hónapig

tartó rendezvénysorozat nyitóeseményét, melyen számos tudományos előadást tartanak majd országszerte (az előadásokat a tudomanyunnep.hu oldalon találhatjuk meg). Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára köszöntőjében úgy fogalmazott, emeli az esemény rangját, hogy a 650 éves Pécsi

Tudományegyetem ad otthont a nyitórendezvénynek. A főtitkár hangsúlyozta, az MTA mindig is szoros szövetségesnek, partnernek tekintette az egyetemeket, amelyek közül kiemelkedik a Pécsi Tudományegyetem. – Nagy megtiszteltetés, hogy a jubileumi évben ez a jeles rendezvénysorozat itt veszi kezdetét –

mondta Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora, aki kiemelte, az év eseményeit úgy kívánták kialakítani, hogy ne csak ünnepek legyenek, hanem tartalommal is megtöltsék azokat. Bódis József elmondta, a tervek szerint december 8-án, a záróünnepségen díszdoktorrá avatják Donald Tuskot, az Európai Tanács

elnökét. Páva Zsolt, Pécs polgármestere is kiemelte, nagy öröm, hogy ezt az eseményt a városban tarthatják. A városvezető felidézte, hogy két éve új stratégiai partnerség született a város és az egyetem között, a Modern Városok Program keretében pedig olyan beruházások születnek, amelyek Pécsnek és a PTE-nek is

hasznosak. Az eseményen adták át a Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának (MTA PAB) díjait is. A PAB Ezüst Plakettjét Vörös József, a közgazdaságtan, a PAB Tudományszervezési díját Gerner Zsuzsanna a nyelvtudomány és Kovács Katalin a tér- és településtudomány ágazatában

kapta. A 40 évnél fiatalabb kutatóknak járó díjat Bugyi Beáta, Fazekas Ferenc, Szabó-Fodor Judit és Vörös Zoltán vehette át, a PAB Határon Túli Tudományért Díját Horváth László, míg a PAB Zsolnay Tudományos Díját Visegrády Antal vehette át.
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2017-11-03 bama.hu Pécsett nyitották meg a magyar tudomány ünnepének programsorozatát

A tudomány középpontjában mindig az embernek kell állnia – hangsúlyozta Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára a magyar tudomány ünnepe programsorozatának Pécsett rendezett pénteki nyitóünnepségén. A tudományos eredmények közérthető megismertetésének és a tudomány

népszerűsítésének kiemelkedően fontos fóruma a magyar tudomány ünnepe – fogalmazott a főtitkár, aki egyúttal figyelmeztetett az áltudományosság veszélyeire is a sokak által „tények utáninak” nevezett világban. Török Ádám a tudományos ismeretterjesztés és a tények megismertetésének fontossága mellett a

kutatók és az akadémikusok felelősségét is hangsúlyozta. A rendezvénysorozat idén az emberközpontú tudomány témakörét járja körbe november végéig előadásokkal, kiállításokkal és konferenciákkal. A sorozat programját összeállító testület igyekezett olyan témákat összegyűjteni, amelyek nem egyszerű

technológiai kérdésként tárgyalják a problémákat, hanem kitérnek azok jogi, etikai és pszichológiai vonatkozásaira is – mutatott rá Barnabás Beáta, az MTA főtitkárhelyettese. Bódis József, a nyitórendezvénynek otthont adó, alapításának 650. jubileumát ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora az eseményen

felidézte: az egyetemalapítás emelte Magyarországot a társadalmukat tudásalapon fejlesztő nemzetek sorába. A rektor köszöntőjében felelevenítette a jubileumi év eddigi tudományos és kulturális programjait, majd az azokat lezáró eseményt ismertetve jelentette be, hogy december 8-án a PTE díszdoktorrá avatja

Donald Tuskot, az Európai Tanács elnöki tisztségét betöltő lengyel politikust. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében jelezte azt is, hogy a Modern városok program keretében indított, a PTE átfogó, 24 milliárd forintos fejlesztését célzó program megvalósítása „lassan a végéhez közeledik”. A

tudomány ünnepének nyitóelőadását Kovács L. Gábor tartotta a mesterséges megtermékenyítés etikai problémáiról és az ezekre adható orvosi válaszokról. Az eseményen a többi között átadták az MTA Eötvös József-koszorú elnevezésű elismerését, a Szily Kálmán- és a Wigner Jenő-díjat, a Bruckner Győző-díjat,

valamint a Pungor Ernőről és Oláh Györgyről, illetve Mikó Imréről elnevezett díjakat. Ugyancsak átadták a Pataki Ferenc társadalomtudományi érmet és az Akadémiai szabadalmi nívódíjakat, továbbá a Pécsi Akadémiai Bizottság elismeréseit.
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2017-11-03 prae.hu A Magyar Tudomány Ünnepe - Török Ádám: a tudomány középpontjában az embernek kell állnia ua.
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2017-11-03 webradio.hu A magyar tudomány ünnepe - Török Ádám: a tudomány középpontjában az embernek kell állnia ua.
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2017-11-03 pecsiujsag.hu Lezajlott a magyar tudomány ünnepe programsorozatának nyitóünnepsége Pécsett ua.
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2017-11-02 pecsma.hu A német diákok már egy falu lakosságát kiteszik Pécsett

Már négyezernél is több külföldi hallgatója van a Pécsi Tudományegyetemnek, a 4000. diákot a napokban köszöntötte az egyetem rektora. Ez a diáklétszám egy évek óta tartó munka eredménye, és nemcsak az egyetemnek, hanem a városnak is fontos. A négyezredik külföldi hallgatót, Ide Kanakót, az orvostudományi

kar elsőéves japán hallgatóját Bódis József rektor köszöntötte egy oklevéllel a napokban. – A nemzetköziesedési tendenciát a legjobban az mutatja, hogy mintegy száz ország fiataljai tanulnak egyetemünkön – hangsúlyozta Bódis József, a PTE rektora. – Elég, ha csak végigsétálunk a belvárosban, és meghallgatjuk, hány

különböző nyelvet hallunk, a külföldi diákok olyan atmoszférát teremtenek, amitől egyedivé válik a város és az egyetem. A négyezredik külföldi hallgató Japánból érkezett Pécsre. Ide Kanako mindig is orvos szeretett volna lenni. – Sok áldozatot követel az egyetemi tanulás, nehéz az órákra való felkészülés, a rengeteg

tananyag megjegyzése, de mivel hazámban, Japánban és más földrészeken is szeretnék majd orvosként érvényesülni, nagyon örülök, hogy a Pécsi Tudományegyetemen tanulhatok és szerezhetem meg az ehhez szükséges tudást – nyilatkozta Ide Kanako, a PTE négyezredik külföldi hallgatója. Az, hogy most már több

mint négyezer hallgató van évek óta tartó munka eredménye. Az egyetem vezetése a 2010-es évek elején stratégiai célként tűzte ki a külföldi hallgatói létszám emelését, és azt, hogy az ehhez szükséges infrastruktúrát, oktatói gárdát is ehhez igazítva fejlesszék. Utóbbiban komoly segítséget jelent az egyetem számára a

Modern Városok Program, a kormány támogatásával összesen 24,8 milliárd forintos forrást tudnak rendelni a fejlesztésekhez. Ezt említette meg Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője is, amikor felhívta rá a figyelmet: néhány évvel ezelőtt, amikor meghatározták, hogyan lehet új gazdasági pályára állítani a várost,

új dimenziókban is kellett gondolkodni, hiszen ma már nem csak az jelenti a gazdaságépítést, hogy új gyárak települnek egy településre. Pécs nyitott a szolgáltatóipar felé is, ezt jól mutatja például az ITSH folyamatos létszámbővítése vagy éppen a Viessmann szolgáltatóközpontjának Pécsre települése. A másik nagy

irány a tudásalapú gazdaság kialakítása, ebben a Pécsi Tudományegyetemmel közösen a külföldi diákok minél nagyobb létszámú fogadását tűzték ki célul.

A németek vannak a legtöbben

Mintegy száz országból érkeznek Pécsre diákok, a legtöbben Németországból jöttek, ebben a tanévben 781 német diák tanul a Pécsi Tudományegyetemen – ez Baranyában már egy népesebb lélekszámú községnek felelne meg. Ugyancsak népszerű a PTE az irániak körében, ők 525-en vannak, a harmadik helyre pedig

a kínaiak futottak be, csaknem 360-an tanulnak itt, nagyon sokan a műszaki és informatikai kar képzésein. 250 norvég hallgatója van jelenleg a pécsi universitasnak – tudni kell, hogy Norvégiában viszonylag kicsi az orvosképzés létszáma, sokan Közép-Európában szereznek diplomát, ehhez a norvég állam komoly

támogatást folyósít nekik. Ami érdekes, hogy a Top 10 közé két távol-keleti ország került még be: csaknem száz japán és ennél is több dél-koreai hallgató folytat tanulmányokat Pécsett.
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2017-10-30 Magyar Nemzet Japán a négyezredik pécsi hallgató 

Már több mint négyezer külföldi hallgató tanul a Pécsi Tudományegyetemen (PTE), ahol idén ünneplik az első magyar universitas alapításának 650. évfordulóját. Mindez azt is jelenti, hogy még ezerrel kell növelni ahhoz a pécsi külföldi egyetemisták számát, hogy

megvalósuljon az a célkitűzés, amelyet Orbán Viktor is támogatott 2015 áprilisában. A miniszterelnök akkor jelentette be, hogy a Modern városok program keretében nemcsak Pécs önkormányzatát, hanem a PTE-t is támogatják célzott fejlesztési forrással, hogy a külföldi hallgatók létszámát megduplázhassák, 2300-ról

5000 főre emeljék. A hátralévő plusz ezer fő elérését azonban az egyetemen sem tartják könnyű feladatnak. A PTE-nek a Modern városok programban 24 milliárd forintot ítéltek meg, elsősorban a külföldi hallgatói létszám remélt emelése miatt szükséges infrastruktúra kiépítésére. A legnagyobb munka, az új orvoskari

elméleti tömb építése még nem kezdődött meg, és több más nagyobb tervezett fejlesztés sem ért el máig a konkrét építési vagy felújítási fázisba. A négyezredik külföldi hallgató Japánból érkezett Pécsre. Ide Kanako mindig is orvos szeretett volna lenni. A fiatal japán hölgyet pénteken este Bódis József, a PTE rektora

köszöntötte, azt is kiemelve beszédében, hogy mintegy száz ország fiataljai tanulnak az egyetemen. 
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2017-10-30 bama.hu A mérnöknap nagyberuházásokról, tervezői lehetőségekről szólt ua.
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2017-10-30 pecsma.hu Egy új utca született Pécsett!

A kereskedelmet, a vendéglátást, a szolgáltatóipart jelentősen élénkítette Pécsett az immár több mint 4000 külföldi egyetemi hallgató jelenléte, de komoly előretörés mutatkozott az építőiparban is. A belvárosban lépten-nyomon építkezésekbe botlunk, az orvosi kar környékén pedig – nem túlzás – már egy komplett

új utca született. Minden egyes Pécsett tanuló külföldi egyetemista 1,2 új álláshelyet teremt, illetve tart meg – már idéztük ezt a szakmai megállapítást, amely egy átfogó felmérés eredménye. Ez csak egy számnak tűnhet, amíg nem látjuk, hogyan válik ez valósággá – manapság azonban már nehéz nem észrevenni az

erre utaló jeleket. Az éttermekben gyakran találkozhatunk német, norvég diákokkal, de az sem számít szokatlannak, ha a Széchenyi téri pékségben az előttünk álló távol-keleti diákot folyékony angolsággal szolgálja ki az eladó, még arra is figyelmeztetve, hogy ez nem gluténmentes termék. A külföldi hallgatóknak

azonban nem csak enni kell, hanem lakni is, és ez az igény alaposan felpezsdítette a pécsi ingatlanpiacot és az építőipart is, sok új munkahelyet teremtve. A közelmúltban számoltunk be róla, hogy a pécsi belvárosban szinte egymást érik az építkezések: ha behajtunk egy utcába, jó eséllyel találjuk szembe magunkat egy

cementet cipelő munkással vagy egy teherautóval. A teljesség igénye nélkül: dolgoznak például a Munkácsy, a Teréz, a Lyceum, a Klimo, a Felsőmalom, a Mátyás király utcában vagy éppen a Rákóczi úton. Ráadásul a jelek szerint van keletje az új lakásoknak, hiszen van olyan beruházás, amelyik szinte a tervezőasztalról

adta el az ingatlanokat. De nemcsak a belvárosban láthatunk nagyszabású építkezéseket. A Szigeti úton végigmenve egymás után bukkannak fel jelentősebb társasházépítések. Ha pedig valaki a Szigeti úttal párhuzamos Lotz Károly utcába megy be, alaposan meglepődhet, ha már egy ideje nem járt ott – lehet, azt hiszi,

el is tévedt. Itt ugyanis egy komplett új utca “nőtt ki a földből”, modern társasházak sorakoznak, zárt parkolóval, előttük térköves járdával, tetőteraszokkal. Van, ahol még kint van az angol nyelvű “lakás kiadó”-tábla, máshol viszont már laknak az új ingatlanokban. – Jól látszik, hogy a kormány által elindított Modern

Városok Program egyetemfejlesztése már most milyen komoly lökést adott a pécsi építőiparnak – emelte ki Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője, aki hangsúlyozta, a közelmúltban 24,8 milliárd forintra növelt fejlesztéssorozat révén nemcsak az egyetem, hanem a város is számos új beruházással gazdagodik.

Amellett, hogy az egyetemi fejlesztések természetesen Pécs értékeit és szerepét is növelik, most már egyértelmű, hogy a gazdaság, a vállalkozói ágazat is komoly lehetőséget lát a Modern Városok Program által megfogalmazott célokban. Ahogy az ismert, az egyik fő célkitűzés az, hogy 2020-ra 5000 külföldi hallgatója

legyen a pécsi egyetemnek – mivel az idei tanévben már több mint 4000 külföldi tanul Pécsett, ez az eredmény jó eséllyel el is érhető. Azt sem árt tudni, hogy a kimutatások szerint az előző tanévben a külföldi diákok 5,6 milliárd forintot költöttek el Pécsett a megélhetésre, további 7 milliárdot pedig tandíjra. Azóta

viszont már jelentősen nőtt a külföldi diákok létszáma, így persze az általuk elköltött összeg is emelkedik.
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2017-10-30 Pécsi Hírek Így teremt munkahelyeket a sok külföldi diák ua.
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2017-10-29 pecsi-hirhatar.hu Japán hölgy a négyezredik

Már több mint négyezer külföldi hallgatója van a Pécsi Tudományegyetemnek. Jól mutatja a fejlődést, hogy 2010-ben a határon kívülről érkező hallgatók száma alig haladta meg az ezerötszázat. A Pécsi Tudományegyetem vezetése a 2010-es évek elején stratégiai célként tűzte ki, jelentősen bővítik a külföldi hallgatók

számát és természetesen az ehhez igazítva fejlesztik az infrastruktúrát, az oktatói gárdát. Utóbbiban komoly segítséget jelent az egyetemnek a Modern Városok Program keretében érekző jelentős összegű támogatás. Mint Bódis József, az egyetem rektora a Stipendium Hungaricum Gálán, a négyezredik külföldi

hallgató, Ide Kanako, az Általános Orvostudományi Kar elsőéves japán hallgatójának köszöntése kapcsán elmondta, a nemzetköziesedési tendenciát a legjobban az mutatja, hogy összesen mintegy száz ország fiataljai tanulnak az egyetemen. Kitért arra is, elég, ha valaki csak végigsétál Pécs belvárosában, számtalan

külföldi, idegen nyelven beszélő fiatallal találkozhat, akik nemcsak gazdagítják a város kultúráját, de egyben egyedi atmoszférát is teremtenek. A Japánból érkezett Ide Kanako mindig is orvos szeretett volna lenni. Mint mondja, sok áldozattal jár az egyetem, nehéz az órákra való felkészülés, a rengeteg tananyag

megjegyzése, de mivel Japánban és más földrészeken is szeretne majd orvosként dolgozni, ezért  örül, hogy  az ehhez szükséges tudást Pécsett szerezheti meg.
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2017-10-28 bama.hu Már négyezer külföldi diák tanul a PTE-n

Már több mint négyezer külföldi hallgatója van a Pécsi Tudományegyetemnek, ami nagyon fontos mérföldkő az intézmény életében. Jól mutatja a fejlődést, hogy 2010-ben a határon kívülről érkező hallgatók száma alig haladta meg az ezerötszázat. A négyezredik külföldi hallgatót, Ide Kanakot, az Általános

Orvostudományi Kar elsőéves japán hallgatóját Bódis József rektor köszöntötte egy oklevéllel a pénteki Stipendium Hungaricum Gálán. A Pécsi Tudományegyetem vezetése a 2010-es évek elején stratégiai célként tűzte ki, hogy jelentősen bővítsék a külföldi hallgatói létszámot, és természetesen az ehhez szükséges

infrastruktúrát, oktatói gárdát is ehhez igazítva fejlesszék. Utóbbiban komoly segítséget jelent az egyetem számára a Modern Városok Program, amelynek révén forrást is tudtak allokálni a fejlesztésekhez, modernizációhoz. Jelenleg több mint négyezer külföldi hallgató tanul Magyarország első egyetemén, amely idén

ünnepelte alapításának 650. évfordulóját. Bódis József, a PTE rektora a négyezredik külföldi hallgató köszöntése kapcsán elmondta: „A nemzetköziesedési tendenciát a legjobban az mutatja, hogy összesen mintegy száz ország fiataljai tanulnak egyetemünkön, ami nagyon magas szám. Elég, ha csak végigsétálunk Pécs

belvárosában, és meghallgatjuk, hány különböző nyelvet hallunk. A külföldi fiatalok gazdagítják Pécs kultúráját, és olyan atmoszférát teremtenek, amitől egyedivé válik a város, és az egyetem.” – hangsúlyozta a rektor. A négyezredik külföldi hallgató Japánból érkezett Pécsre. Ide Kanako mindig is orvos szeretett volna

lenni: „Sok áldozatot követel az egyetemi tanulás, nehéz az órákra való felkészülés, a rengeteg tananyag megjegyzése, de mivel hazámban, Japánban és más földrészeken is szeretnék majd orvosként érvényesülni, nagyon örülök, hogy Pécsi Tudományegyetemen tanulhatok és szerezhetem meg az ehhez szükséges

tudást” – tette hozzá Ide Kanako, a négyezredik külföldi hallgatója a PTE-nek. A Pécsi Tudományegyetem Stipendium Hungaricum gáláján fellépett a tavasszal a PTE hangjának megválasztott orvoskari hallgató, a madagaszkári Mino Rabenjafimanantsoa és zenekara. A nemzetközi hallgatóknak lehetőségük nyílt egy

magyar népdal megtanulására is az Eszterlánc Zenekar és egy kiemelkedő pécsi tehetség, Sturz Noémi segítségével, aki jelenleg a Zeneakadémia másodéves hallgatója népi ének szakon.

http://www.pecsma.hu/

pte/koszontottek-az-

egyetem-negyezredik-

kulfoldi-hallgatojat/

2017-10-28 pecsma.hu Köszöntötték az egyetem négyezredik külföldi hallgatóját ua.
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2017-10-28 pecsinapilap.hu Négyezredik külföldi hallgatóját köszöntötte a PTE! ua.
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2017-10-28 pecsiujsag.hu Négyezredik külföldi hallgatóját köszöntötte a PTE ua.
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2017-10-27 magyarepitok.hu Kilencemeletes kollégiumot újítanak fel Pécsett

A pécsi egyetem mintegy 400 hallgatóját elszállásoló intézmény felújítását 535 millió forintból végzik el. Kollégiumot újítanak fel Pécsett a Modern Városok Program keretében - derül ki a közbeszerzés adataiból. A Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégiumát mintegy 535 millió forintból korszerűsíti a fővárosi Angkor

Bau Kivitelező Kft. a Modern Városok Program keretében, melyben a pécsi egyetem mintegy 24 milliárd forintos állami támogatásban részesül. Többek között az orvosi kar is új épülettel gazdagodik és a jelenlegi elméleti tömböt is felújítják, illetve az informatikai kar is új műszaki laborépületet kap. Ezen felül a

bölcsészettudományi kar fejlesztésébe is beruháznak mintegy félmilliárd forintot szintén hasonló finanszírozási háttérrel. Közel 50 éves létesítményt modernizálnak. A most induló beruházásban a Jakabhegyi úton található Balassa kollégium átfogó modernizáción megy keresztül. Ennek során az 5700 négyzetméteres,

illetve 403 férőhelyes épület belső tereit teljesen felújítják, a 15 vendégszobát is a kor elvárásainak megfelelő színvonalúvá alakítják át és a tűzvédelmi rendszert is korszerűsítik. A kétszemélyes hallgatói szobákban a fűtést, a víz-csatorna rendszereket, az elektromos berendezéseket, a burkolatot, valaminta bútorokat

is lecserélik. A 9 szintes Balassa kollégium 1972-ben épült, legnagyobb részben az orvostudományi kar hallgatói laknak benne.

http://www.pecsi-

hirhatar.hu/hirek/a-

zongorak-stradivarija-

pecsett

2017-10-27 pecsi-hirhatar.hu A zongorák Stradivarija Pécsett

A közelmúltban mutatkozott be a nagyközönségnek Baranya székhelyén  a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara Zenetudományi Intézete Liszt Ferenc Hangversenyteremében a zongorák Stradivarija. A Zeneművészeti Intézet Fazioli zongorájának ünnepi avató koncertjén kiemelkedő hazai zongoraművészek játékát 

hallhatta a közönség, mint Bánky József, Király Csaba, vagy Rohmann Imre és felesége, Kurucz Tünde, valamint Fodor Gabriella és Holics László. Egyenesen Olaszországból érkezett a zongorák Stradivarija, akinek neve még azok előtt is ismert, akik egyébként nem járatosak a zenében. Paolo Fazioli és szakemberekből

álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől közel száz kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült. A

Fazioli-hangszereket manufaktúrás rendszerben egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A hangszer életrevalóságát jól mutatja, hogy mennyire különböző hangzásokat, színeket, játékmódokat álmodtak bele az egyes szerzők, s ezeket az

avatott kezek miként tudják életre kelteni. Valószínűleg nem a véletlen műve, hogy az f287-es modell a „Merlin, a varázsló” becenevet kapta... Mint Vas Bence, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének igazgatója a hangszer kapcsán elmondta, fontos mérföldkő ez a Fazioli zongora a pécsi

művészeti kar életében, hiszen a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának. Márpedig ez a zongora valóban világszínvonalú, és a hazai felsőoktatásban biztosan egyedülálló.
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2017-10-26 okpecs.hu Töretlen a bizalom, továbbra is hisznek Páva Zsoltban és Pécsben

Lapunk tegnapi hírére érkezett reakció a Fidesz vezérkarából. Tegnap foglalkoztunk azzal a témával, hogy újabb név bukkant fel, mint Páva Zsolt lehetséges utódja. Ez már nem az első, és vélhetően nem is az utolsó név, ami előkerül: Pécsett korábban igen komolyan terjedt Bódis József neve is, aki többek szerint

megpályázná a városvezetői pozíciót (Ő azonban ezt cikkünk megjelenése után határozottan cáfolta). Legutóbb pedig Rákossy Balázs neve került elő, aki a Fidesz egyik meghatározó, pécsi politikusa. A helyzet azonban az, és ezt már a korábbi cikkekben is írtuk, hogy a szóbeszédek (netán vágyálmok) ellenére a Fidesz

elnöksége csak az EP-választás után fog dönteni a polgármester-jelöltek személyéről. Tegnapi sztorink után pedig nem hivatalosan, de megkeresték lapunkat a Fidesz vezérkarából. Megtudtuk, Páva Zsolt és Pécs továbbra is kiemelt figyelmet , valamint bizalmat kap a kormánytól, mert mint a forrásunk mondta: “az

elmúlt pár évben százmilliárdos fejlesztés és modernizáció történt Pécsett, és folyik jelenleg is, ami nem ment volt Páva Zsolt, és egy egységes városvezetés nélkül”, ráadásul a nehézségek, és Pécs “gazdasági értelemben terhelt múltja” (bányák bezárása, ipar bezuhanása, stb.) ellenére igen sikeres városként tartják

számon Pécset – dacára az ellenzék által súlykolt kommunikációnak. – Sikeresen működik a város, és igen komolyan tudott fejlődni is, a Modern Városok Programmal pedig még tovább fog erősödni. Páva Zsolt továbbra is élvezi a kormány bizalmát – magyarázta a forrásunk, aki – országos fideszes politikusként – napi

szinten lát rá a kormány munkájára és szándékaira.
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2017-10-26 pecsinapilap.hu Bemutatkozott a zongorák Stradivarija!

A Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretében a Művészeti Kar számára egy Magyarországon egyedülálló versenyzongorát szerzett be a közelmúltban, mely 2017. október 25-én este „mutatkozott be” a nagyközönség számára a Liszt Ferenc Hangversenyteremben. A koncerten olyan kiemelkedő

művészek léptek fel, mint Bánky József, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett zongoraművésze, Király Csaba, Liszt-díjas zongoraművész, vagy Rohmann Imre világhírű zongoraművész. Egyenesen Olaszországból érkezett a zongorák Stradivarija, akinek neve még azok előtt is ismert, akik

egyébként nem járatosak a zenében. Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől közel száz

kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült. A Fazioli-hangszereket manufaktúrás rendszerben egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A Zeneművészeti Intézet 2017. őszén, a Modern Városok Program keretében

beszerzett Fazioli zongorájának ünnepi avató koncertjén kiemelkedő hazai zongoraművészek játékát hallhatta a közönség. A hangszer életrevalóságát jól mutatja, hogy mennyire különböző hangzásokat, színeket, játékmódokat álmodtak bele az egyes szerzők, s ezeket az avatott kezek miként tudják életre kelteni.

Valószínűleg nem a véletlen műve, hogy az f287-es modell a „Merlin, a varázsló” becenevet kapta... A zongora számára a debütálást jelentő hangversenyen olyan kiemelkedő művészek léptek fel, mint Bánky József, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett zongoraművésze, Király Csaba, Liszt-

díjas zongoraművész, Rohmann Imre világhírű zongoraművész és felesége, Kurucz Tünde, valamint Fodor Gabriella és Holics László zongoraművészek. Dr. Vas Bence, a PTE Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet igazgatója a hangszer kapcsán elmondta: „Fontos mérföldkő ez a Fazioli zongora a pécsi művészeti kar

életében, hiszen a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának. Márpedig ez a zongora valóban világszínvonalú, és a hazai felsőoktatásban biztosan egyedülálló” – mondta el az intézetvezető. A vadonatúj, különleges hangszert mind az oktatásban, mind a hangversenyeken

használni fogják a PTE Művészeti Kar oktatói és hallgatói. A 43 millió forintba kerülő Fazioli versenyzongorát a Modern Városok Programnak köszönhetően tudta beszerezni a Pécsi Tudományegyetem.
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2017-10-26 pecsiujsag.hu Koncerten mutatják be a PTE új versenyzongoráját

Ünnepi koncerten mutatják be szerda este a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (PTE-MK) számára a közelmúltban Olaszországból beszerzett új Fazioli-versenyzongorát a pécsi Liszt Ferenc Hangversenyteremben - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. Az írásos összegzésben a "zongorák

Stradivarijaként" említett hangszerről közölték: azt a PTE átfogó fejlesztését 24 milliárd forintból megvalósító Modern városok program keretében, 43 millió forintért vásárolták meg. Ismertetésük szerint Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó

párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől mintegy száz kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült - írták. A Fazioli-hangszereket egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei

műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A zongora számára a debütálást jelentő koncerten fellép Bánky József zongoraművész, Király Csaba, Liszt-díjas zongoraművész, Rohmann Imre világhírű pianista és felesége, Kurucz Tünde, valamint Fodor Gabriella és Holics László zongoraművészek -

sorolta a tájékoztató. Vas Bence, a kar zeneművészeti intézetének igazgatója a közleményben a hangszert úgy méltatta, hogy "a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának". A különleges versenyzongorát mind az oktatásban, mind a hangversenyeken használni fogják a

PTE-MK oktatói és hallgatói - hívta fel a figyelmet az egyetem.
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2017-10-26 M5
Merlin, a varázsló a neve annak a csodazongorának, amit szerda este hallhattak először megszólalni a Pécsi 

Tudományegyetemen
M5 - Kulturális Híradó 2017.10.26 (hossza: 2 perc)
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2017-10-26 Népszava Új zongora Pécsett 43 millió forintért vásároltak a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara számára Fazioli-versenyzongorát. A különleges versenyzongorát mind az oktatásban, mind a hangversenyeken használni fogják a PTE-MK oktatói és hallgatói. 

https://www.bama.hu/k

ultura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

1156817/

2017-10-25 bama.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját

A hangszert ünnepi koncerten mutatják be szerda este a pécsi Liszt Ferenc Hangversenyteremben – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (PTE-MK) a közelmúltban Olaszországból beszerzett be új Fazioli-versenyzongorát. Az írásos összegzésben a „zongorák

Stradivarijaként” említett hangszerről közölték: azt a PTE átfogó fejlesztését 24 milliárd forintból megvalósító Modern városok program keretében, 43 millió forintért vásárolták meg. Ismertetésük szerint Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó

párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől mintegy száz kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült – írták. A Fazioli-hangszereket egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei

műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A zongora számára a debütálást jelentő koncerten fellép Bánky József zongoraművész, Király Csaba, Liszt-díjas zongoraművész, Rohmann Imre világhírű pianista és felesége, Kurucz Tünde, valamint Fodor Gabriella és Holics László zongoraművészek –

sorolta a tájékoztató. Vas Bence, a kar zeneművészeti intézetének igazgatója a közleményben a hangszert úgy méltatta, hogy „a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának”. A különleges versenyzongorát mind az oktatásban, mind a hangversenyeken használni fogják a

PTE-MK oktatói és hallgatói – hívta fel a figyelmet az egyetem.

https://www.baon.hu/k

ultura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-
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versenyzongorajat-

1091305/

2017-10-25 baon.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.beol.hu/ku

ltura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

1064809/

2017-10-25 beol.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.heol.hu/ku

ltura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

908225/

2017-10-25 heol.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.kemma.hu

/kultura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

873533/

2017-10-25 kemma.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.sonline.hu

/kultura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

872723/

2017-10-25 sonline.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.szoljon.hu

/kultura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

872525/

2017-10-25 szoljon.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://www.teol.hu/kul

tura/hazai-

kultura/bemutatjak-

pecsen-az-egyetem-uj-

fazioli-

versenyzongorajat-

929941/

2017-10-25 teol.hu Bemutatják Pécsen az egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

http://civilhetes.net/un

nepi-koncerten-

mutatjak-be-a-pecsi-
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forintos-zongorajat

2017-10-25 civilhetes.net Ünnepi koncerten mutatják be a pécsi egyetem új 43 millió forintos zongoráját

Ünnepi koncerten mutatják be szerda este a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara (PTE-MK) számára a közelmúltban Olaszországból beszerzett új Fazioli-versenyzongorát a pécsi Liszt Ferenc Hangversenyteremben - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. Az írásos összegzésben a "zongorák

Stradivarijaként" említett hangszerről közölték: azt a PTE átfogó fejlesztését 24 milliárd forintból megvalósító Modern városok program keretében, 43 millió forintért vásárolták meg. Ismertetésük szerint Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó

párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Sacilétől mintegy száz kilométerre található Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült - írták. A Fazioli-hangszereket egyenként, kézzel készítik a harmincöt fős sacilei

műhelyben, amely eredetileg Fazioli apjának bútorgyárára épült rá. A zongora számára a debütálást jelentő koncerten fellép Bánky József zongoraművész, Király Csaba, Liszt-díjas zongoraművész, Rohmann Imre világhírű pianista és felesége, Kurucz Tünde, valamint Fodor Gabriella és Holics László zongoraművészek -

sorolta a tájékoztató. Vas Bence, a kar zeneművészeti intézetének igazgatója a közleményben a hangszert úgy méltatta, hogy "a minőségi hangszer az alapja a magas színvonalú zeneművészetnek, és a zene oktatásának". A különleges versenyzongorát mind az oktatásban, mind a hangversenyeken használni fogják a

PTE-MK oktatói és hallgatói - hívta fel a figyelmet az egyetem. (MTI)

http://www.pecsma.hu/

pte/a-zongorak-

stradivarija-erkezik-

pecsre/

2017-10-25 pecsma.hu A “zongorák Stradivarija” érkezik Pécsre! ua.

http://www.prae.hu/ind

ex.php?aid=32388&rout

e=news/news

2017-10-25 prae.hu Ünnepi koncerten mutatják be a pécsi egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.
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p.hu/cikk/Unnepi_konc

erten_mutatjak_be_a_p

ecsi_egyetem_uj_Fazioli

-

versenyzongorajat/2079

90/

2017-10-25 pecsinapilap.hu Ünnepi koncerten mutatják be a pécsi egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.

https://mno.hu/grund/

unnepi-koncerten-

mutatjak-be-pecsen-a-

zongorak-stradivarijat-

2423385

2017-10-25 mno.hu Ünnepi koncerten mutatják be Pécsen „a zongorák Stradivariját” ua.
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2017-10-25 kisalfold.hu Egy Fazioli-zongora került Pécsre - Ünnepi hangversenyen mutatják be a különleges hangszert ua.
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2017-10-25 delmagyar.hu Egy Fazioli-zongora került Pécsre - Ünnepi hangversenyen mutatják be a különleges hangszert ua.

http://webradio.hu/hire

k/kultura/unnepi_konce

rten_mutatjak_be_a_pe

csi_egyetem_uj_fazioli-

versenyzongorajat

2017-10-25 webradio.hu Ünnepi koncerten mutatják be a pécsi egyetem új Fazioli-versenyzongoráját ua.
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2017-10-24 Dunántúli Napló Avatják a negyedben a zongorák Stradiváriját 

Három nap alatt három különleges koncert lesz a PTE Zeneművészeti Intézet őszi koncertsorozatában a Liszt Ferenc Hangversenyteremben. A Zsolnay-negyedben található koncertterem a Kodály Központ kicsinyített mása, a barátságos hangzású kamaraestek egyedülálló fellegvára, mely a nagyközönség előtt eddig

kevésbé volt ismert, de ettől az évadtól rengeteg nyilvános előadással jelentkezik a megye zenekedvelői számára. A héten, 24–25–26-án a zenei világ kiemelkedő művészei érkeznek ide ünnepelni, mert szerdán rendkívüli zongoraavató est lesz, egy eredeti Faziolit fognak ünnepelni. Paolo Fazioli és szakemberekből álló

csapata ugyanis az észak-olasz Sacilében olyan zongorákat alkotott, amelyek méltó társai Stradivari híres mesterhegedűinek. A két hangszermárkában nemcsak a kiváló minőség, hanem a felhasznált fa típusa is közös: mindkettő a Saciléhez közeli Fiemme-erdő különleges lucfenyőiből készült. A Faziolihangszereket

kézzel készítik. A Zeneművészeti Intézet 2017 őszén vásárolt Fazioli zongorájának ünnepi avatókoncertjén kiemelkedő hazai zongoraművészek játékát hallhatjuk. A hangszer életrevalóságát jól mutatja, hogy mennyire különböző hangzásokat, színeket, játékmódokat álmodtak bele az egyes szerzők. Valószínűleg nem a

véletlen az sem, hogy ez a f287-es modell a „Merlin a varázsló” becenevet kapta. Október 25én 19 órakor a hangszer sokszínűségét bemutató fellépők: Bánky József, Fodor Gabriella, Holics László, Király Csaba, Kurucz Tünde és Rohmann Imre. Ugyanitt ma 19 órakor Szűcs Máté brácsaművész (a Berlini

Filharmonikusok első szólóbrácsása) és Michéle Gurdal zongoraművész kamaraestje hallható. Koncertjükön a két kiváló művész tolmácsolásában kapunk élményteli ízelítőt a 19. század zenéjének gazdagságából, Johannes Brahms, Robert Schumann, Richard Wagner, César Franck szonátáiból. Csütörtökön, 26-án 19

órakor pedig Tarkövi Gábor trombitaművész (a Berlini Filharmonikusok szólótrombitása) és Narihito Mukeda zongoraművész ad kamaraestet romantikus és 20. századi

művekből.
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2017-10-24 Pécsi Hírek Nem csak falak: a PTE épületeinek történelme 

Könyvbemutatóval egybekötött kiállítás-megnyitót tartottak október 18-án a Cella Septichorában. melynél a tárlat rend hagyó jellege miatt méltóbb helyet nem is találhattak volna a szervezők. A téma a PTE épületeiről készült egykori és mai fotók párhuzamos bemutatása. A kötet a sokatmondó ügykor és ma a pécsi

egyetem épületei címet viseli. Az egyetemi Levéltár műhelyében készült kötet archív fotók. képeslapok és mai fotók segítségével mutatja be az egyetem és jogelődeinek talán legfontosabb infrastrukturális hátterét: az épületeit. A kétnyelvű (angol és magyar) kiadvány nem csak a szőkébb szakmának szól. hanem

időutazásra hívja az egyetem régi és mai polgárait, illetve a város lakóit. A kötet és a kiállítás anyagát összeállították és friss fotókat Lengvári István. a Levéltár igazgatója és Kuprech Judit, a szervezet volt munkatársa, fényképész készítették. Tíz-tizenöt év múlva, ha rátekintünk a PTF. épületeire, ismét egészen más képet

mutatnak majd. hiszen a Modern Városok Program keretében új épületek is létrejönnek. Erre mintegy 30-40 milliárd Forint körüli összeg áll majd rendelkezésünkre mondta el Berke Gyula, majd hozzátette, hogy az. hogy sok a telephely, általában sokat kárhoztatott tény a PTR-vel kapcsolatban, ám e kiállítás anyaga

jóval szegényesebb lenne a város különböző pontjain létesült egyetemi épületek nélkül. Azt is bevallotta, hogy az egyetemalapítási jubileum keretében rendezett összes sok színű program közül azok álltak a legközelebb a szívéhez, melyek valamilyen formában a pécsi egyetem történetét dolgozzák fel. Sokat javult az

egyetemtörténettel foglalkozó kutatásaink láthatósága, minősége is hangsúlyozta Berke Gyula rektorhelyettes. A szakmai megnyitót Pilkhoffer Mónika tartotta, aki az egyetem épülettörténetét foglalta össze. Ismertette, hogy amikor a Pozsonyból Budapestre menekült Erzsébet Tudományegyetem vidéki várost

keresett működéséhez, a sok ingatlan és kórház léte is jó indok volt arra. hogy Pécset válasszák. Végül 9 nagyobb és több kisebb épületbe költöztek, s ezek között volt a Rákóczi úti épülettömb is. A történész a 21. századig ismertet te a nagyobb beruházásokat, melyekkel a PTE klinikákkal, sportlétesítményekkel,

campusokkal bővült. Az akkori fényképészek magas szakmai tudása jól látszik az archív képeken, bár akkoriban jóval kevesebben is voltak, akik fotózással foglalkoztak. Az eredeti tervük az volt, hogy pontosan ugyanabból a szögből fotózom majd meg az épületeket, mint amilyenből az eredeti képek készültek, de

hamar kiderült, hogy ez nem lesz minden esetben lehetséges: az azóta történt változások, vagy akár csak egy nagyobbra nőtt fa miatt nem ugyanaz a látvány nyilatkozat Ruprech Judit. A képanyag nem fedi az összes PTE-hez köthető épületet, hiszen nem minden létesítményről áll rendelkezésre archív fotó. nem is

minden eleme került a kötetbe, s nem is mind látható a tárlaton: a folytatás remélhetőleg érdekes történelmi tényekkel kiegészítve a Levéltár blogján olvasható majd (http://leveltar.pte.hu/leveltarblog). A kötet nem kerül könyvárusi forgalomba, a tárlat december 8-ig látható. 
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2017-10-24 Pécsi Hírek A kollégiumok is megújulnak Pécsett 

A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztései sorában két nagyobb kollégiumfelújítási program indult el nemrégiben: a kétágyas szobák szinte hotelminőséget kínálnak majd a diákoknak. A pécsi fejlesztések nemcsak az ide érkező külföldi, hanem a magyar hallgatók számára is jelentős színvonaljavulást

jelentenek. Szeptemberben a Damjanich, októberben a Balassa kollégium is munkaterületté változott: átvették ugyanis a kivitelezők a két egyetemi épületet, hogy teljesen megújítsák, modernizálják. A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztésében, amelyet nemrég 24,8 milliárd forintra bővített a kormány,

két újabb beruházás vette kezdetét, összesen egymilliárd forint értékben. A Balassa János kollégiumban 410 diák kap majd kényelmes szállást, és a kényelmes ebben az esetben nem túlzó jelző, a kétágyas szobák ugyanis teljes felújításon esnek át: modernizálják a fűtést, a víz-, a csatorna- és az elektromos

rendszereket, beépített szekrény- és ajtócsere zajlik le, továbbá új bútorok is kerülnek a helyiségekbe. A közös vizesblokkok szellőzését is javítják, a mosókonyhák azonban megszűnnek, helyettük egy új mosodát alakítanak ki szárítógépekkel. Az étterem területén új tanulószobák jönnek létre, a konyhai raktár szintjén

pedig kerékpártároló létesül. Továbbá az épület informatikai hálózatát is korszerűsítik.

Kamerák védik még a bicikliket is

Szintén kétszemélyes szobákat alakítanak ki a Damjanich kollégiumban, minden helyiség saját fürdőblokkal is rendelkezik majd. A kollégium szolgáltatási köre jelentősen bővül. A tervek szerint a kollégium saját, biztonsági kamerával védett parkolóval fog rendelkezni, és zárható, szintén kamerával védett

kerékpártárolóval. Az épületet akadálymentessé alakítják át, így a mozgássérültek számára is bejárható lesz. A lakószobák és a vizesblokkok felújítása mellett szintenkénti teakonyha, központi mosó-szárító helyiség, két 15 fős tanulószoba, egy alagsori klubszoba és egy tornaszoba jön létre. A környezet parkosított lesz,

a közösségi terek fejlesztése után pedig a komfortfokozat alapján akár a legmagasabb kategóriába lesz sorolható a kollégium. Itt 100 hallgató lakhat majd valóban a legmodernebb körülmények között.

Diákok ezreinek fontos

Mint a Pécsi Tudományegyetemtől megtudtuk, az universitas 10 kollégiummal rendelkezik, melyek kapacitása közel 4000 férőhely. Ebből 6 kollégium (3 114 férőhellyel) Pécsett, 4 diákszálló (740 férőhellyel) a vidéki képzési központokban található. A hallgatók egyetemi életéhez elengedhetetlen szállás- és étkezési

szolgáltatások országos viszonylatban magas színvonalúak, hiszen már az előző években is sok felújítás, korszerűsítés történt, ez most a Modern Városok Program révén tovább folytatódhat. Jelentős javulást hoz mindenkinek – A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetemnek juttatott 24,8

milliárd forintos keretből nemcsak a külföldi, hanem a magyar, azon belül a pécsi hallgatók oktatási háttere is jelentősen javul – hangsúlyozta Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője. – Bár a fő cél a külföldi hallgatók számának növelése, s ezen keresztül a helyi gazdaság további élénkítése is, de az új oktatási tereket,

korszerű eszközöket a magyar hallgatók is használják majd, így számukra is komoly minőségi fejlődést hoz a kormány által támogatott pécsi program.
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2017-10-20 pecsma.hu A kollégiumok is megújulnak Pécsett

A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztései sorában két nagyobb kollégiumfelújítási program indult el nemrégiben: a kétágyas szobák szinte hotelminőséget kínálnak majd a diákoknak. A pécsi fejlesztések nemcsak az ide érkező külföldi, hanem a magyar hallgatók számára is jelentős színvonaljavulást

jelentenek. Szeptemberben a Damjanich, októberben a Balassa kollégium is munkaterületté változott: átvették ugyanis a kivitelezők a két egyetemi épületet, hogy teljesen megújítsák, modernizálják. A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztésében, amelyet nemrég 24,8 milliárd forintra bővített a kormány,

két újabb beruházás vette kezdetét, összesen egymilliárd forint értékben.

Több mint 400 hallgatónak

A Balassa János kollégiumban 410 diák kap majd kényelmes szállást, és a kényelmes ebben az esetben nem túlzó jelző, a kétágyas szobák ugyanis teljes felújításon esnek át: modernizálják a fűtést, a víz-, a csatorna- és az elektromos rendszereket, beépített szekrény- és ajtócsere zajlik le, továbbá új bútorok is kerülnek

a helyiségekbe. A közös vizesblokkok szellőzését is javítják, a mosókonyhák azonban megszűnnek, helyettük egy új mosodát alakítanak ki szárítógépekkel. Az étterem területén új tanulószobák jönnek létre, a konyhai raktár szintjén pedig kerékpártároló létesül. Az épület informatikai hálózatát is korszerűsítik.

Kamerák védik még a bicikliket is

Szintén kétszemélyes szobákat alakítanak ki a Damjanich kollégiumban, minden helyiség saját fürdőblokkal is rendelkezik majd. A kollégium szolgáltatási köre jelentősen bővül. A tervek szerint a kollégium saját, biztonsági kamerával védett parkolóval fog rendelkezni, és zárható, szintén kamerával védett

kerékpártárolóval. Az épületet akadálymentessé alakítják át, így a mozgássérültek számára is bejárható lesz. A lakószobák és a vizesblokkok felújítása mellett szintenkénti teakonyha, központi mosó-szárító helyiség, két 15 fős tanulószoba, egy alagsori klubszoba és egy tornaszoba jön létre. A környezet parkosított lesz,

a közösségi terek fejlesztése után pedig a komfortfokozat alapján akár a legmagasabb kategóriába lesz sorolható a kollégium. Itt 100 hallgató lakhat majd valóban a legmodernebb körülmények között.

Diákok ezreinek fontos

Mint a Pécsi Tudományegyetemtől megtudtuk, az universitas 10 kollégiummal rendelkezik, melyek kapacitása közel 4000 férőhely. Ebből 6 kollégium (3 114 férőhellyel) Pécsett, 4 diákszálló (740 férőhellyel) a vidéki képzési központokban található. A hallgatók egyetemi életéhez elengedhetetlen szállás- és étkezési

szolgáltatások országos viszonylatban magas színvonalúak, hiszen már az előző években is sok felújítás, korszerűsítés történt, ez most a Modern Városok Program révén tovább folytatódhat.

Jelentős javulást hoz mindenkinek

– A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetemnek juttatott 24,8 milliárd forintos keretből nemcsak a külföldi, hanem a magyar, azon belül a pécsi hallgatók oktatási háttere is jelentősen javul – hangsúlyozta Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője. – Bár a fő cél a külföldi hallgatók számának

növelése, s ezen keresztül a helyi gazdaság további élénkítése is, de az új oktatási tereket, korszerű eszközöket a magyar hallgatók is használják majd, így számukra is komoly minőségi fejlődést hoz a kormány által támogatott pécsi program.
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2017-10-19 pecsiujsag.hu Nagy nevek vesznek részt a hangversenyeken Pécsett

Három nap alatt három koncertet rendeznek a ZMI Liszt Ferenc Hangversenyteremben kiváló művészek a zenei világ ismert és elismert képviselőivel.

2017. október 25., szerda, 19:00: Fazioli zongoraavató hangverseny. Ünnepeljük együtt Pécsett, a Zeneművészeti Intézetben a zongorák Stradivariját! Köszöntőt mond: Prof. Dr. Bódis József rektor és Dr. Vas Bence intézetigazgató. Fellépők: Bánky József, Fodor Gabriella, Holics László, Király Csaba, Kurucz Tünde,

Rohmann Imre Stradivari neve még azok előtt is ismert, akik egyébként nem járatosak a zenében. Paolo Fazioli és szakemberekből álló csapata az észak-olaszországi Sacilében olyan zongorát alkotott, amely méltó párja Stradivari híres mesterhegedűinek. A Zeneművészeti Intézet 2017. őszén vásárolt Fazioli

zongorájának ünnepi avató koncertjén kiemelkedő hazai zongoraművészek játékát hallhatjuk. A hangszer életrevalóságát jól mutatja, hogy mennyire különböző hangzásokat, színeket, játékmódokat álmodtak bele az egyes szerzők, s ezeket az avatott kezek miként tudják életre kelteni. Valószínűleg nem a véletlen

műve, hogy az f287-es modell a „Merlin a varázsló" becenevet kapta.

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=248317&date=201

7/10/16&filename=2483

17.pdf

2017-10-16 Pécsi Hírek Jelentős területtel bővülhet a pécsi orvosi kar 

Újabb 800 millió forintos forrást rendelt a kormány a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztéseihez, derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A határozat egyben felkéri a szakminisztert, hogy a Pécsi Tudományegyetem bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket arra, hogy az összegből a Tüzér utca 

1. szám alatti ingatlant megvásárolhassák. Ez a terület pontosan az orvosi karral szemben található, jelenleg üres telek, már korábban is szóba került, hogy valamilyen egyetemi vagy ahhoz kapcsolódó funkciót kapjon. A Pécsi Tudományegyetem közleményében hangsúlyozzák, hogy a hivatkozott helyrajzi számú telek

tulajdonjogát a magyar állam szerzi meg, azon a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződés alapján az intézmény vagyonkezelői jogot szerez, ezáltal a területen a Modern Városok Program keretén belül az egyetemfejlesztéshez és annak deklarált céljaihoz kapcsolódó további terveit valósíthatja meg. A PTE

közölte: a korábbi projektelemek fejlesztési helyszínei bővülnek, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy egységes, és valóban 21. századi orvostudományi campus jöhessen létre, és ebből a régió lakossága is profitáljon az egészségügyben.

Egyre több a külföldi hallgató

A Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési koncepciójának fő célja, hogy 2020-ra 5000 külföldi hallgatója legyen a Pécsi Tudományegyetemnek, ezzel is tovább erősítve a város gazdaságát. A felmérések szerint egy külföldi hallgató ugyanis 1,2 munkahelyet teremt. Főként a szolgáltatóágazatban, a

kereskedelemben, a vendéglátásban érezhető, hogy a külföldi diákok fizetőképes kereslete újabb és újabb beruházásokat, állásokat hoz létre. Ugyanakkor jól észrevehető az is, hogy a belvárosi és az orvosi

kar környéki építkezések is gombamód szaporodnak, ez természetesen szintén erősíti a helyi gazdaságot. Ezzel a döntéssel egyébként a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési kerete 24,8 milliárd forintra nőtt. A város több pontján zajlanak a fejlesztések, sőt, több projekt már le is zárult: az utóbbi

kategóriába tartozik a Janus Pannonius Klinikai Tömb mellett a közeljövőben megnyíló gyógyszertár kialakítása, a Gyógyszerésztudományi Kar laborjainak rekonstrukciója, megújult a Bölcsészettudományi Kar Rókus utcai campusában az „M” épület tetőszerkezete és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az oktatói és

szemináriumi blokk. Munkálatokat folytatnak a Gyógyszerésztudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, a Damjanich utcai kollégiumnál és a

leendő Nemzetközi Oktatási Központnál, valamint a Balassa Kollégiumnál. Összefoglalva tehát elmondható, hogy a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programon belüli 25 infrastruktúrafejlesztéséből 17 közbeszerzési eljárása már megindult, illetve befejeződött, míg több kisebb beruházás kivitelezése is

műszaki átadás-átvétellel lezárult.
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2017-10-14 hirtv.hu Még több pénz kerül a Modern Városok Programba

Új fejlesztési helyszínnel bővül a Modern Városok Program Pécsett. A Pécsi Tudományegyetemen új épületet kap a gyakorlati orvosképzés. A milliárdos programból Kaposvár és Szekszárd is részesül. A pécsi fejlesztésekről Orbán Viktor 2015 áprilisában állapodott meg Páva Zsolt polgármesterrel. A baranyai

megyeszékhelynek – egyebek mellett – ipari csarnokokat, multifunkcionális sportcsarnokot, uszodát és aquaparkot ígért a miniszterelnök. A pécsiek jobban szerettek volna egy új vásárcsarnokot, ám az kimaradt abból a 2016-os kormányhatározatból, amely a vidéki nagyvárosok első körös beruházásait tartalmazza. Az

építkezés egyelőre nem kezdődött el, ahogy az egyetem bővítése is várat magára. Tervbe vették az M6-os autópálya, illetve az M60-as gyorsforgalmi út meghosszabbítását is a horvát határig. Egyelőre ez sem több ígéretnél – mondja az egyik ellenzéki önkormányzati képviselő. „Néhány hete tudjuk azt egy

kormányhatározat nyomán, hogy az M6-os nem autópályaként fog folyatódni, hanem csak autóútként fog megvalósulni, tehát csökkentett műszaki tartalommal. Az M60-as esetében pedig szintén nem autópálya, hanem úgynevezett gyorsút fog épülni” – ismertette Keresztes László Lóránt, az LMP-s önkormányzati

képviselő. Kaposvárt fél évvel később, 2015 októberében kereste fel a kormányfő a Modern Városok Program részeként. A somogyi megyeszékhely is kap sportcsarnokot, uszodát, a városban közlekedési csomópont épül, a 67-es utat pedig négysávossá bővítik, hogy gyorsabban el lehessen érni az M7-es autópályát.

Az ígért fejlesztések vagy elkezdődtek már, vagy a közeljövőben megindul a munka. „Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy csinálhatjuk, hisz nem csak Kaposváré ez a program, hanem az egész megyéé. Több százezer ember részesül ennek az előnyeiből. Gyakorlatilag minden egyes, a Modern Városok Program

keretében miniszterelnök úrral aláírt megállapodás munkája az elkezdődött” – számolt be a város fideszes polgármestere, Szita Károly. A dél-dunántúli régió megyeszékhelyei közül Szekszárdot hagyta utoljára Orbán Viktor, a miniszterelnök tavaly februárban járt Tolnában. A miniszterelnök olyan csővezetéket ígért,

amely a 40 kilométerre lévő paksi atomerőműből szállítana hőt Szekszárdra. „Tehát egy nagy beruházásban gondolkodunk, amelynek a végpontja Szekszárd, és amely reményeink szerint az itteni távfűtéssel működő lakások és vállalkozások költségeit jelentősen csökkentheti a jövőben. Ez nem egy kis vállalkozás.

Számos technikai részletkérdést kell itt még megválaszolni, de a kormány úgy gondolja, hogy 10 milliárd forintot erre érdemes és tudunk is áldozni” – mondta akkor a kormányfő. Orbán a támogatás feltételéül szabta, hogy az önkormányzat legyen újra a távhőszolgáltató, amit a városvezetés teljesített is. A szekszárdi

fejlesztéseket tartalmazó kormányhatározat már óvatosabban fogalmaz a távhővezetékről. A dokumentumban az áll, hogy a kijelölt minisztereknek meg kell vizsgálniuk a beruházás feltételrendszerét. Az egyéb ígéretek – a város úthálózatának felújítása kivételével – egyelőre tervek maradtak. „Az uszodaberuházás

még várat magára a kormányzati jóváhagyás szempontjából, de nagyon pozitívak vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy erről egy-két héten belül már döntés várható, így valószínűleg a jövő év elején elindulhat már a kivitelezés” – vázolta a szekszárdi aljegyző, Kajos Nikolett. A megyeszékhelyeknek és a megyei jogú

városoknak ígért fejlesztések végrehajtásáért a kormány legújabb tagja, Kósa Lajos felel. A tárca nélküli miniszter egyik államtitkára Szekszárd korábbi polgármestere, Horváth István, aki néhány éve a trafikmutyival szerzett magának országos ismertséget.
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2017-10-13 pecsma.hu Gondot jelenthet a PTE-n a négyezer külföldi hallgató?

Az idei Pécsi Szakkollégiumi Nap témája igencsak aktuális volt, hiszen a fiatal kutatók arról értekeztek, hogy milyen problémákkal járhat annak a rengeteg, több ezer külföldi hallgatónak a befogadása, akiket 2017-ben vettek fel a Pécsi Tudományegyetemre. Az idén alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi

Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata negyedik alkalommal rendezte meg a Pécsi Szakkollégiumi Nap elnevezésű hagyományossá vált programját pénteken a Szentágothai János Kutatóközpontban. Az egyetem több mint 20, más-más tudományterületekhez kötődő szakkollégiumának kutató diákjai

idén egy olyan témakört vizsgálnak kiemelt figyelemmel a konferencián, mely igen aktuális. Azt a több mint 4 ezer külföldi hallgatót (4108, egészen pontosan) ugyanis, akiket az egyetem idén felvett, tudni kell fogadni, fel kell mérni a befogadásukkal járó különféle problémákat és azok megoldási lehetőségeit is. A

szakkollégiumi nap megnyitóján Berke Gyula, a PTE rektorhelyettese elmondta, hogy az egyetemre érkező külföldi hallgatók számának jelentős növekedése fontos téma, hiszen a külhoni diákok érkezése az intézményt olyan kihívások elé állítja, melyekkel a korábbiakban nem találkoztak. Nem csupán a képzéseket kell

„nemzetköziesíteni” – emelte ki –, hanem az egész egyetem működését, életét, a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, új alapokra kell helyezni a velük folytatott szakmai és szervezeti kommunikációt. A rektorhelyettes épp ezért örvendetesnek nevezte, hogy a konferencián ennek a problémakörnek számos

aspektusát elemzik a szakkollégiumi előadók. Őri László, Pécs alpolgármestere beszédében kiemelte, hogy az egyetem fiatal kutatói a biztosítékok arra, hogy Pécsnek ne csak a múltja, hanem a jövője is szép legyen. – Amikor az állam a Modern Városok Program keretében 24,8 milliárd forintot fektet az egyetembe,

amikor a város óvodákat és iskolákat újít fel, akkor a jövőbe fektetünk, a jövőt formáljuk, mivel Pécs jövője a fiatalokon múlik. Fontos ez, hiszen Pécs és környéke jelenleg nem az ország legprosperálóbb vidékei közé tartozik. Ezt ki kell mondani, kritikusnak kell lenni magunkkal. A célunk azonban az, hogy a város és a

régió gazdasági lehetőségei bővüljenek és javuljanak, ehhez azonban széleskörű összefogásra van szükség. Ennek az összefogásnak lehetnek tagjai a Pécsett munkálkodó fiatal kutatók is, akik 20-30 év múlva a város vezető értelmiségét alkothatják – mondta az alpolgármester. Hangsúlyozta, azáltal, hogy az egyetemen

megteremtették a lehetőségét a külföldi hallgatói létszám bővítésének – akik a város életének és működésének az egyik motorját jelentik – és a kutatói munka erősítésének lehetőségeit, a város oktatási, gazdasági, közösségi és egészségügyi helyzete is javulhat a jövőben. Takács Gyula, az Egyetemi Hallgatói

Önkormányzat elnöke elmondta, hogy azért választották a külföldi hallgatói létszám növekedését a konferencia fő témájának, mert az egyetem fenntartóitól és az „akadémiai oldaltól” sem várható el, hogy egyedül oldják meg a külföldi hallgatók növekvő számából eredő olyan problémákat, mint például a nekik szóló

szolgáltatások fejlesztése. Ezt a munkát a hallgatóknak is segítenie kell, mondta.
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2017-10-13 pecsma.hu Jelentős területtel bővülhet a pécsi orvosi kar

800 millió forinttal kibővítette a kormány a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési keretét, ebből az összegből a Tüzér utcában, az orvosi karral szemközti telket vásárolhatják meg. Így csaknem 25 milliárd forintos a pécsi beruházássor, amelyből számos helyen már az építkezés is folyik. Újabb 800 millió

forintos forrást rendelt a kormány a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztéseihez, derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. A határozat egyben felkéri a szakminisztert, hogy a Pécsi Tudományegyetem bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket arra, hogy az összegből a Tüzér utca 1. szám alatti

ingatlant megvásárolhassák. Ez a terület pontosan az orvosi karral szemben található, jelenleg üres telek, már korábban is szóba került, hogy valamilyen egyetemi vagy ahhoz kapcsolódó funkciót kapjon. A Pécsi Tudományegyetem közleményében hangsúlyozzák, hogy a hivatkozott helyrajzi számú telek tulajdonjogát

a magyar állam szerzi meg, azon a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés alapján az intézmény vagyonkezelői jogot szerez, ezáltal a területen a Modern Városok Program keretén belül az egyetemfejlesztéshez és annak deklarált céljaihoz kapcsolódó további terveit valósíthatja meg. A PTE közölte: a korábbi

projektelemek fejlesztési helyszínei bővülnek, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy egységes, és valóban 21. századi orvostudományi campus jöhessen létre, és ebből a régió lakossága is profitáljon az egészségügyben. Ezzel a döntéssel egyébként a Modern Városok Program pécsi egyetemfejlesztési kerete 24,8 milliárd

forintra nőtt. A város több pontján zajlanak a fejlesztések, sőt, több projekt már le is zárult: az utóbbi kategóriába tartozik a Janus Pannonius Klinikai Tömb mellett a közeljövőben megnyíló gyógyszertár kialakítása, a Gyógyszerésztudományi Kar laborjainak rekonstrukciója, megújult a Bölcsészettudományi Kar Rókus

utcai campusában az „M” épület tetőszerkezete és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán az oktatói és szemináriumi blokk. Munkálatokat folytatnak a Gyógyszerésztudományi Karon, a Bölcsészettudományi Karon, a Damjanich utcai kollégiumnál és a leendő Nemzetközi Oktatási Központnál, valamint a Balassa

Kollégiumnál. Összefoglalva tehát elmondható, hogy a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programon belüli 25 infrastruktúrafejlesztéséből 17 közbeszerzési eljárása már megindult, illetve befejeződött, míg több kisebb beruházás kivitelezése is műszaki átadás-átvétellel lezárult.
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2017-10-12 pecsiujsag.hu Bővülnek a PTE fejlesztési lehetőségei

Kedden megjelent a kormány határozata a Modern Városok Program részeként megvalósuló Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitás fejlesztéséhez, valamint a kutatási-fejlesztési potenciáljának fejlesztéséhez szükséges források biztosításáról szóló határozat módosításáról.

A határozat tartalma szerint a kormány a kormányhatározattal a Pécsi Tudományegyetem részére biztosított 24 milliárd Ft keretösszeget 800,1 millió Ft-tal felemelte, melynek célja a Pécs Tüzér utca 1. szám alatt fekvő terület megvásárlásához forrás biztosítása. Lényeges hangsúlyozni, hogy a telek tulajdonjogát a

Magyar Állam szerzi meg, azon a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés alapján intézményünk vagyonkezelői jogot szerez, amely alapján a területen a Modern Városok Program keretén belül az egyetemfejlesztéshez és annak deklarált céljaihoz kapcsolódó további terveit valósíthatja meg. Örömteli a döntés a

tekintetben, hogy a konkrét projektelemek fejlesztési helyszínei bővülnek, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy egységes, és valóban 21. századi orvostudományi campus jöhessen létre, és ebből a régió lakossága is profitáljon az egészségügyben.
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2017-10-12 HírTV
A Modern Városok Program keretében nyolcszázmillió forint plusztámogatást ad a kormány a Pécsi 

Tudományegyetemnek telekvásárlásra

Hír TV - Híradó 2017.10.12 - 07:21 (hossza: 2 perc) - A Modern Városok Program keretében nyolcszázmillió forint plusz támogatást ad a kormány a Pécsi Tudományegyetemnek, hogy a kampusz közelében lévő építési területet megvásárolja. Az Orvos kart bővítik, ehhez kell az a telek, ami korábban Orbán Viktor veje,

Tiborcz István pécsi barátjáé volt.
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2017-10-12 zoom.hu Orbán vejéhez köthető vállalkozás telkét veszi meg az állam

A Modern Városok Program költségvetését 800 millióval emelte meg egy kormányhatározat, amellyel a pécsi egyetem ingatlanberuházását támogatja.Megemeli a kormány a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programjának (MVP) a büdzséjét mintegy 800 millióval, ami így 24,8 milliárd forint lesz – derült ki a

Magyar Közlönyből. A kormányhatározat szerint célzottan az Általános Orvostudományi Karral szemben levő ingatlan megvásárlására adják a pénzt.

A Magyar Építő

Az ingatlan sorsa kalandos, eredetileg a Lakits laktanya állt a másfél hektáros telken, amit még a pécsi önkormányzat adott el egy csomagban a magasházzal együtt 2008-ban egy spanyol ingatlanfejlesztő cégnek, a Grupo Miltonnak. A laktanyát még abban az évben lebontották, ezután leginkább a hajléktalanok

tanyáztak a területen. Jelenleg a telek az U-CampUS Zrt.-é, a céget tavaly áprilisban jegyezték be és tulajdonosa akkor a pécsi építőiparban érdekelt Czéh-Tóth Márk volt, aki egy banki követelésből szerezte meg az ingatlant. Idén tavasszal változás állt be a tulajdonosi körben, a ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő

Korlátolt Felelősségű Társaság a többségi tulajdoni joggal és szavazati aránnyal a társaságban. Ez a cég a Magyar Építő Zrt.-hez, míg a Körösaszfalt Zrt-n keresztül Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető – írja a hvg.hu. Czéh-Tóth neve került már elő a Fideszhez köthető ügyletek kapcsán, Tiborcz korábbi

üzlettársával Hamar Endrével közös cége, a Dohányker Trafik Kft. öt trafikkoncessziót is nyert úgy, hogy korábban semmi közük nem volt az iparághoz.

Dobott az értékén a városvezetés

Az U-CampUs Zrt. néhány hete még 1,5 milliárdért hirdette az ingatlant, a kormány viszont most csak 800 milliót adott a megvételére, de jóval korábban ennél sokkal kevesebbet ért. Idén tavasszal kavart botrányt, hogy a pécsi közgyűlés több ponton is módosította a város építési szabályzatát (egy helyrajzi számra vont 

össze három ingatlant, illetve a telekre felhúzandó épületek magasságának a felső határát is megemelték), így komoly értéknövekedést ért el az ingatlan. Az önkormányzati portál arról számolt be akkor, hogy apartmanházakat építenének a külföldi egyetemistákat megcélozva.

Ilyen a programban nem volt

A telek felbukkanása a Modern Városok Programban meglepő, mert az egyetemi szenátus által elfogadott előterjesztésekben egy szó sem esett erről a területről. Az orvosi kar nagyberuházását (mintegy 11-12 milliárdért) az új elméleti tömb felépítését nem erre az ingatlanra tervezték, hanem a mostani főépület

mögé. Az új épület kivitelezési közbeszerzése egyébként jelenleg is zajlik, az egyetemtől megtudtuk, hogy várhatóan még ebben a hónapban lesz eredmény. A PTE-től úgy nyilatkoztak a 800 milliós forrás kapcsán, hogy a telek tulajdonjogát az állam szerzi meg, azon a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött szerződés

alapján vagyonkezelői jogot szerez a felsőoktatási intézmény, amely alapján a területen a Modern Városok Programon belül az egyetemfejlesztéshez és annak deklarált céljaihoz kapcsolódó további terveit valósíthatja meg. Tehát konkrétumot egyelőre még nem mondtak ezzel kapcsolatban, a Szabadpécs szerint

kollégiumi fejlesztésről lehet majd szó, a külföldi diákokra kihegyezve.

Feljelentés

Berkecz Balázs, az Együtt alelnöke közleményben reagált a hírekre. Azt írja, mivel Pécs városvezetése korábban úgy módosította a város építési szabályzatát, hogy egy Tiborcz Istvánhoz köthető vállalkozó kedvére építhessen apartmanházat egy üres területen, most pedig közpénzből veszi meg az egyetem a telket, ez

egyértelműen felveti a hűtlen kezelés gyanúját, ezért ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz.

Minden a külföldi hallgatókról szól

Hatalmas a mozgolódás ingatlanfronton Pécsen. Mint korábban a Zoom.hu megírta, a Bőrklinikát az önkormányzat értékesítené mintegy egymilliárd forintért. Az ellenzék szerint egy kormányközeli vállalkozónál landolhat az épületegyüttes és a külföldi hallgatóknak építenének apartmankomplexumot. Jelenleg 4000

külföldi hallgató van a városban, akiknek a száma a Modern Városok Program céljai szerint 2020-ra 5000-re fog nőni. Most egy év alatt 8-9 milliárd forintot hagynak a városban, a hallgatók számának a növekedésével ez az összeg bőven 10 milliárd fölé kúszhat.
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2017-10-12 mno.hu Venniük kell egy telket, bár lehet, ezt nem tudták

Nyolcszázmillió forinttal többet kap az eredetileg ígértnél a Modern városok programban a kormánytól a Pécsi Tudományegyetem (PTE) egy kormánydöntésnek köszönhetően. A kormányhatározat a szerdai Magyar Közlönyben jelent meg, Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával, azonnali végrehajtást kérve a

Miniszterelnökségtől és az Emberi Erőforrások Minisztériumától. A plusz 800 millió forintot – a korábban megítélt 24 milliárdon túl – azért kapja a PTE, hogy megvásároljon egy 33 ezer négyzetméteres, a pécsi Egyetemvárosban lévő, a PTE Orvosi Karával szemközti telket – írta meg a hírt elsőként a Szabad Pécs. A

szóban forgó ingatlan tulajdonosa a budapesti székhelyű U-Campus Zrt. Ennek a cégnek a tulajdonosa pedig korábban egy Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető pécsi fiatalember, Czéh-Tóth Márk volt. Tavasz óta a cégnek már új tulajdonosa van, a ZSKN Üzemeltető, Karbantartó és Építő Kft., amely a

Magyar Építő Zrt. tulajdonában álló gazdasági társaság. Azt nem tudjuk, hogy a korábban egy volt laktanyának, majd egy, azóta lebontott ipari iskolának helyet adó ingatlant végül mennyiért vásárolja meg a pécsi egyetem, de szinte kizárt, hogy a Modern városok program 800 milliós emelése önmagában erre az

ügyletre elegendő lenne. Lapunk úgy tudja, hogy ennél jóval többet kell fizetnie a vevőnek, a telket ugyanis néhány hete még árulta az egyik legnagyobb magyar ingatlanos cég, 1,5 milliárd forintért. Az egyik legérdekesebb kérdés az, vajon mire is kellhet a Pécsi Tudományegyetemnek a telek. A pécsi egyetemen

ugyanis nem tudtak eddig arról, hogy megvásárolják az ingatlant, illetve ha tudtak is, konkrét döntés erről mindeddig nem született. A PTE a fizetős képzésekre járó külföldi hallgatók létszámának emelésére, illetve az ehhez szükséges infrastrukturális fejlesztések biztosításához kapott a miniszterelnöki ígéret szerint 24

milliárd forintot. A mostani telekvásárlás is ehhez kötődhet. A Magyar Nemzet kormányközeli forrásból a minap arról értesült, hogy egy még bejelentés előtt álló, átfogó, országos kollégiumfejlesztési program indulhat a legnagyobb egyetemi városokban, köztük Pécsett is. Úgy tudjuk, ezt szeretnék megvalósítani az

orvosi karral szembeni telken.Mindez egyébként azért is pikáns, mert információink szerint a telektől nem messze, déli irányban a milliárdos nagyvállalkozó-bankvezér, Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó volt MiZo-telken, az egykori pécsi tejüzem helyén is hasonló terveket dédelgettek. Úgy tudjuk, hogy ezen a

területen is egyetemi funkciót szerettek volna kialakítani, s információink szerint vizsgálták a kollégiumépítés lehetőségét is. Kerestük a PTE-t és a Magyar Építőt is, de lapzártánkig nem kaptunk választ. A 444.hu szerdán arról írt, hogy 14,2 milliárd forintért újíthatja fel a budapesti operaházat egy a West Hungária Bau

Kft. által vezetett konzorcium. Az erről szóló közlemény az uniós közbeszerzési értesítőben jelent meg. A West Hungária Bau egy győri üzletember, Paár Attila érdekeltsége, de a cégcsoport korábban a miniszterelnöki vővel is üzletelt: a WHB vette meg Tiborczéktól a közvilágítási tenderekkel korábban taroló Eliost,

majd az egyik leánycégben, a WHB Ingatlan Kft.-ben egy rövid időre tulajdonosként is megjelent Tiborcz.
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2017-10-12 hirado.hu Bővülnek a Modern városok program fejlesztései Pécsen
Új helyszínnel bővülnek a Modern városok program fejlesztései Pécsen, ahol a Pécsi Tudományegyetem (PTE) gyakorlati orvosképzése kaphat helyet - közölte az intézmény az MTI-vel. Az egyetem közleményében utalt arra: a kormány keddi határozatával a PTE-nek biztosított 24 milliárd forintos keretösszeget 800,1

millió forinttal felemelte azért, hogy forrást biztosítson a Tüzér utca 1. alatti terület megvásárlásához. A telek tulajdonjogát a magyar állam szerzi meg, az egyetem vagyonkezelői jogot szerez majd rá. A PTE a területen a Modern városok program keretén belül az egyetemfejlesztéshez kapcsolódó terveit valósíthatja

meg – írták. Az új helyszínen a tervek szerint a gyakorlati orvosképzés új épülettel bővül, ez hozzájárul ahhoz, hogy egységes, 21. századi orvostudományi campus jöhessen létre.
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2017-10-12 orientpress.hu Bővülnek a Modern városok program fejlesztései Pécsen ua.
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2017-10-12 magyaridok.hu Bővülnek a Modern városok program fejlesztései Pécsen ua.
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2017-10-10 Lánchíd Rádió Egy kambodzsai kötődésű, frissen alapított cég nyert félmilliárdos megbízást Pécsett
Lánchíd Rádió - 2017.10.10 (hossza: 1 perc) - Egy kambodzsai kötődésű, frissen alapított cég nyert félmilliárdos megbízást Pécsett. A vállalat a becsültnél jóval kevesebb pénzért vállalta az egyetem egyik kollégiumának felújítását. Az Angkor-Baunak nem is ez az első közbeszerzési pályázata. A Pécsi Tudományegyetem

egy másik kollégiumának felújítására is pályázott, ám azt a megbízást a Gerle Kft. nyerte meg.
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2017-10-09 szabadpecs.hu Kambodzsai üzletember újíthatja az Orbán Viktor által ígért pénzből félmilliárdért az egyik pécsi kollégiumot

A PTE Balassa kollégiumát, a Modern Városok Program pénzügyi keretéből. De egy másik egyetemi kollégiumfelújításban is nyertest hirdettek. A kambodzsai üzletember egy budapesti, 11. kerületi társasházba bejegyzett céggel pályázott, és NYERT. Az Angkor-Bau Kivitelező Kft.-t csupán néhány hónapja, idén

márciusban alapították, egy hónappal azelőtt, hogy a Pécsi Tudományegyetem kiírta volna a pályázatot a munkára. A nyertes cégben csak a január elsején született So Kunmom az egyedüli tulajdonos, és ő a cég egyedüli munkavállalója is. Az Angkor-Bau Kivitelező Kft. nettó 535 millióért újíthatja fel a kollégiumot. A

minap jelent meg egy másik pécsi egyetemi kollégium felújítására vonatkozó, a nyertest megnevező KÖZLEMÉNY is a Közbeszerzési Értesítőben. A PTE Damjanich utcai kollégium felújításaát is a Modern Városok Program keretében végezik majd ek, az épület kiviteli tervek szerinti felújítása, illetve külső út és parkoló

építése is szerepel. Az épület alapterülete nettó 2572 négyzetméter. A nyertes ajánlattévő a komlói Gerle Kft., ők nettó 225 milliós munkát végezhetnek az egyetemnek. Mindeközben olvastuk, hogy a két nyertes ajánlattételről, a HVG.hu is beszámolt, írásuk ITT olvasható. Ők azt is megírták, hogy a nyílt közbeszerzési

tender dokumentumai szerint habár a kambodzsai fiatalember egyszemélyes céget irányít, amit csak márciusban alapítottak, de mégis fel tudott mutatni szakértői referenciát. „Az adu azonban nem ez lehetett, hanem a becsültnél jóval olcsóbb ár: amíg korábban 710 milliót szántak a rekonstrukcióra, a második helyre

befutott O és R Kft. is 619 millióból vállalta volna el a megbízást" – írja a HVG.
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2017-10-09 Lánchíd Rádió Egy kambodzsai kötődésű, frissen alapított cég nyert félmilliárdos megbízást Pécsett
Lánchíd Rádió - 2017.10.09 (hossza: 1 perc) - Egy kambodzsai kötődésű, frissen alapított cég nyert félmilliárdos megbízást Pécsett. A vállalat a becsültnél jóval kevesebb pénzért vállalta az egyetem egyik kollégiumának felújítását. A nyílt tender dokumentumai szerint mégis fel tudott mutatni szakértői referenciát. Az

Angkor-Baunak nem is ez az első közbeszerzési pályázat. A PTE egy másik kollégiumának felújítására is pályázott, ám azt a megbízást a Gerle Kft. nyerte meg.
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2017-10-09 hvg.hu Villámrajt Pécsett: egy kambodzsai friss cége nyert félmilliárdos megbízást

A becsültnél jóval kevesebb pénzért vállalta a cég a PTE egyik kollégiumának felújítását. Egy kambodzsai születésű tulajdonos, So Kunmom cége, az Angkor-Bau Kft. nyerte el a megbízást a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Balassa Kollégiumának felújítására – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. A megbízás összértéke

536 millió forint, a rekonstrukció a Modern Városok Program keretében valósul meg. A tender legfurcsább része nem is az, hogy a mindössze 27 éves tulajdonos Kambodzsából érkezett: az Angkor-Baut idén márciusban jegyezték be, az Opten adatbázisa szerint a cég létszáma mindössze egy fő. A nyílt tender

dokumentumai szerint mégis fel tudott mutatni szakértői referenciát. Az adu azonban nem ez lehetett, hanem a becsültnél jóval olcsóbb ár: amíg korábban 710 milliót szántak a rekonstrukcióra, a második helyre befutott O és R Kft. is 619 millióból vállalta volna el a megbízást. Az Angkor-Baunak nem is ez az első

közbeszerzési pályázata: a PTE egy másik kollégiumának, a Damjanich utcai épületnek a felújítására is pályázott, ám azt a 225 milliós megbízást a Gerle Kft. nyerte meg. (Ez utóbbi cég sem sokkal nagyobb: az elmúlt években jellemzően 250 milliós nettó árbevételt ért el a komlói vállalkozás.) A Modern Városok Program

Pécsre szánt 24 milliárd forintjából a korábbi tervek szerint 1,25 milliárd jut három kollégiumi épület felújítására. A harmadik, Hunyor vendégház rekonstrukciójára irányuló tendert még nem írták ki.
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2017-10-09 24.hu Kambodzsai üzletember újítja fel a pécsi egyetem kollégiumát

Egy tulaj és egy alkalmazott. És az ugyanaz az ember. Ez az Angkor-Bau Kft. Stílszerűen Angkor-Bau Kivitelező Kft. a neve annak a cégnek, ami a főváros XI. kerületébe van bejegyezve, és most szép feladatot kapott. A Szabad Pécs szerint a Modern Városok Program keretében fogja felújítani a Pécsi Tudományegyetem

egyik kollégiumát. Az Angkor-Baut idén márciusban alapították, épp egy hónappal a pályázat kiírása előtt. Egyedüli tulajdonosa So Kunmom, ráadásul a cégnek nincs is más munkavállalója. A projektért nettő 535 millió forintot kap majd. Egy másik kollégiumot pedig a komlói Gerle Kft. újítja majd fel, nettő 225 millió

forintért. A 2572 négyzetméter alapterületű épület mellé külső utat és parkolót is építenek majd.
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2017-10-07 Dunántúli Napló Térbeli látomásokat kaptunk a jövőből

Az orvostól a mérnökig, a programozótól a szobrászművészig mindenféle tudós, szakértő eljött a Pécsi Tudományegyetem 3D-konferenciájára, ahol a laikusok is betekinthettek az alkotás, gyártás és gyógyítás jövőjét is alakító technológiák világába. Az Interdiszciplináris 3D Konferencia – valljuk be – izgalmasan hangzó,

de az átlagember számára valószínűleg kevésbé megfogható cím. Pedig a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai-központját csütörtökön és pénteken megtöltő tanácskozás a mindenki életére hatással levő technológiákról szólt, azaz a térbeli nyomtatás és megjelenítés aktuális fejleményeiről, sőt a jövő trendjeiről. A

központban bóklászva – amire minden érdeklődőnek lehetősége nyílott – számos standon lehetett megcsodálni a technikai újításokat. Akadtak itt műanyagból nyomtatott mesterséges végtagok, egy német cég zselészerű anyagból gyártott a szemünk előtt az emberi fület kinézetre és szerkezetre is hűen utánzó

modellt, egy másik standon pedig olyan robotvázat mutattak be, ami egy lebénult ember testére felcsatolva segítheti a mozgást. De nyomtattak fémből is fogászati elemeket, vagy éppen térhatású élményt nyújtó autóvezetés-szimulátorral szemléltették, hol tart a megjelenítés világa. A konfernciát szervező PTE 3D-

projekt innovációs vezetője, dr. Maróti Péter szerint egyértelmű siker a harmadik alkalommal megrendezett összejövetel kapcsán, hogy hatalmas érdeklődés övezte – csak előzetesen mintegy 450 szakember regisztrált, ez jelentős növekedés a tavalyi részvételhez képest. Sokkal több és még színesebb lett a kiállító

vállalkozások, piaci szereplők tábora is, akik Svájctól az USA-ig terjedő mezőnyt képviseltek. Nem túlzás tehát, hogy Pécsre a 3D-nyomtatás világszínvonala jött el Pécsre, mindenkinek kézzelfoghatóvá téve a jövőt.

Oktatás a legmagasabb szinten

A PTE 3D Projektje legutóbb azzal hívta fel magára a fi gyelmet, hogy a gégemetszés gyakorlásához fejlesztettek élethű szimulációs modellt. A hallgatók az orvosi kar Szimulációs Oktatási Központjában olyan eszközökön gyakorolhatnak, amelyek élethűen modellezik az emberi gégét, még a porcot borító bőrszövet is

vérzik, ha belevágnak. Az új modell költséghatékonyabb is a piacon kapható szemléltető eszközöknél. A prof. Nyitrai Miklós szakmai vezetésével működő 3D-program ezzel újabb eszközzel járul hozzá a kitűzött célhoz, hogy Pécsen a legmagasabb minőségű oktatást kínálhassák. Az is cél, hogy ezt az innovációt – a

vállalkozó egyetem szellemiségében – piaci termékké is fejlesszék, mert nagy iránta az érdeklődés.

Közös laborban a szakemberek

A pécsi 3D-s munkacsoport új szintre lép a hamarosan elkészülő saját központjával. A Boszorkány úti campuson a napokban adták át a munkaterületet az új 3D-központ építése számára, ahol a legjobb infrastruktúrával és szervezettségben dolgozhatnak a résztvevők. Az év végéig befejezni tervezett, 400 m2 -es

laborkomplexumban külön helyet kap az informatikai és mérnöki csapat, itt zajlik majd a tervezői munka. Kisebb nyomtatókkal és gépekkel szerelik fel az innovációs részleget, a nagy, ipari teljesítményre képes 3Dnyomtatók pedig külön termeket kapnak. A központban az eddig különböző karokon, tanszékeken

dolgozó szakemberek – kutatók, mérnökök, művészek – közös teret kapnak. 
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2017-10-06 24.hu Elárasztják a külföldi hallgatók a vidéki egyetemeket

És ez baromi nagy biznisz Pécstől Debrecenig, sőt még állásokat is teremt. Dinamikusan növekszik a vidéki magyar felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók száma – derül ki a Zoom körképéből. A lap a Pécsi Tudományegyetem rektorának évnyitó beszédét idézi, amiben Bódis József azt mondta, már 4000

külföldi diákja van az intézménynek. Az Oktatási Hivatal eheti adatai szerint csaknem 8000 fővel nőtt a külföldi hallgatók száma erre az elmúlt öt évben: 20 694-ről 28 628-ra. A pécsi egyetem növekedése azért is szembeötlő, mert egy éve még csak 3000 nem magyar állampolgár koptatta a padokat. A Debreceni

Egyetem is kilőtt, egy éve 4300 körüli külföldijük volt, idén már 5000. Szegedről nincs információ még, de a pécsihez hasonló növekedés történt ott is a lap szerint. Ez jó üzlet az egyetemeknek, mert a külföldi hallgatók jó pénzeket fizetnek be az idegen nyelvű oktatásért. A pécsi, debreceni és szegedi egyetemek közös

kutatása szerint évi kb. 21 milliárd forint tandíjat fizetnek be a külföldiek. Ráadásul mivel fogy a magyar, egyre kevesebb a gyerek, a hallgató is, megéri külföldi diákokat vadászni. A világ egyetemein is tendencia ez, egyre nagyobb a nemzetközi verseny köztük a hallgatókért. A kormány is támogatja ezt a törekvést,

Palkovics László oktatási államtitkár egy éve nyilatkozta, hogy 2020-ig szeretnék elérni, hogy a magyarországi felsőoktatásban tanulók 15 százaléka külföldi legyen. Ők a három nagy vidéki egyetemvárosban évi 22 milliárd forintot költenek el lakhatásra, megélhetésre, szórakozásra stb. Egy külföldi hallgató átlag 1,2

munkahelyet teremt, összesen 13 ezer ember él meg belőlük (is). Maga Orbán Viktor jelentette be a Modern Városok Program keretében, hogy Pécs 24 milliárd forintot kap az egyetem fejlesztésére. A cél az 5000 külföldi hallgató. A toborzásról amúgy keveset tudni. A Debreceni Egyetem egy saját koordináló

központtal intézi a dolgot, helyi cégek is segítik a munkájukat külföldön. Ezek a cégek 1-2 százalékot kapnak a térítéses képzésből származó bevételből. Pécsen egy igazgatóság toboroz, Szegeden sokféle marketingeszközzel élnek, de a toborzás költségeit egyik egyetem sem osztotta meg, a Zoom évi 200-400 millióra

saccolt. Vannak ösztöndíjas programok is, mint a Stipendium Hungaricum. Aki ezzel tanul itt, az ingyen vehet részt az alap- és mesterképzéseken és kap havi 40 460 forint ösztöndíjat, elhelyezést és ingyenes egészségbiztosítást. A mostani tanévben Pécsen 800, Debrecenben 639, Szegeden pedig 266 ilyen ösztöndíjas

tanul, a számuk évről évre nő.
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2017-10-06 zoom.hu Megugrott a vidéki egyetemeken tanuló külföldi diákok száma

Évente több százmillió forintot fordítanak a nagyobb felsőoktatási intézmények „fizetős” diákok toborzására. De a jelek szerint megéri, mert több tizmilliárdot fizetnek tandíjként, ráadásul helyi munkahelyeket teremtenek. Egy tanévnyitó beszédben a legritkább esetben találkozunk érdekfeszítő sztorikkal, de Bódis

Józsefnek, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektorának sikerült idén egy olyan adattal előállnia, amire felkaptuk a fejünket: ez pedig az volt, hogy már 4 ezer külföldi hallgatójuk van. Az Oktatási Hivatal héten közzétett adatai szerint nem egyedi a tendencia, mert csaknem 8 ezer fővel nőtt a külföldi hallgatók száma a

magyar felsőoktatási intézményekben az elmúlt öt évben. Míg a 2012/13-as tanévben 20 694 külföldi hallgató iratkozott be, tavaly már 28 628-an kezdték meg tanulmányaikat. Kottász Gergelytől, a PTE sajtóreferensétől megtudtuk, hogy tavaly novemberben még csak 3 ezer külföldi hallgatója volt az egyetemnek, a

tanév teljes időszakában ez a szám 3200-ra emelkedett, majd idén elérte a négyezret. A másik két vidéki nagy egyetem hasonló növekedést ért el, a Debreceni Egyetemen 5 ezer külföldi hallgató tanul jelenleg, míg tavaly még csak 4321-en voltak. Szegedről nem kaptunk pontos számokat, arra hivatkoztak, hogy

október közepén lesz közölhető adatuk, de más forrásból úgy értesültünk, hogy a pécsihez hasonló létszámban vannak jelen az egyetemen a külföldi hallgatók, ami szintén jelentős emelkedés a tavalyihoz képest.

Jöjjenek minél többen

Több oka van a külföldi hallgatói létszám növekedésének és az erre való törekvésnek. Az egyetemeknek bevételt jelentenek a külföldi, tandíjat fizető hallgatók, és a cél az, hogy minél többen válasszák az idegennyelvi képzéseket. Egy márciusban a PTE, a DE és az SZTE kutatói által publikált kutatás szerint a három

felsőoktatási intézményben összesen 21 milliárd forintot fizetnek be évente tandíjra a külföldi hallgatók. Az elmúlt években ráadásul a magyar tanulók száma folyamatosan csökken, aminek főként demográfiai okai vannak. A KSH adatai alapján, míg 2010-ben 129 ezer 18 éves volt Magyarországon, addig 2017-ben már

csak 98 ezer, vagyis az egyetemek úgy tudják mérsékelni a hallgatók számának a csökkenését, ha egyre jobban nyitnak a külföldi hallgatók irányába. A PTE sajtóreferense szerint a világ felsőoktatásának egészében megfigyelhető ez a tendencia, egyre többen akarnak külföldön tanulni. Ez a magyar diákokra is jellemző,

így előállt egyfajta nemzetközi versenyhelyzet a felsőoktatásban. Ráadásul kifejezett kormányzati szándék is van a külföldi hallgatók számának a növelésére. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára tavaly novemberben úgy nyilatkozott, a magyar felsőoktatásnak

nemcsak a Kárpát-medencében, hanem a „nemzetközi porondon” is meg kell állnia a helyét. Azt szeretnék, ha 2020-ra a hallgatók 15 százaléka nem magyar állampolgárságú lenne. Nem minden érdek nélküli ez a törekvés, hatalmas pénzek mozognak a felsőoktatás ezen részében. A már említett kutatás szerint a

három egyetemvárosban lakhatásra, megélhetésre és szórakozásra évente több mint 22 milliárd forintot költenek el, vagyis a helyi gazdaság számára is óriási potenciált jelentenek a külföldi diákok. A kutatók becslése szerint a három megyeszékhelyen egy külföldi hallgató átlagosan 1,2 munkahelyet teremt, és 13 ezer

ember megélhetéséről van szó. Hogy mennyire fontos ez a szempont, az is mutatja, hogy a meglehetősen szerény gazdasággal rendelkező Pécsen a Modern Városok Programban 24 milliárd forintot költenek az egyetem fejlesztésére, ami teljesen egyedülálló az országban. A szerződés aláírásakor Orbán Viktor

miniszterelnök jelentette be, a cél az, hogy 5000 külföldi hallgató legyen a baranyai városban.

Hogy kerülnek ide?

A toborzásról meglehetősen szűkszavúan nyilatkoztak az egyetemek. A Debreceni Egyetemtől azt mondták, hogy a hallgatók toborzása az egyetem Nemzetközi Oktatást Koordináló Központja segítségével, illetve az egyes országok vonatkozásában helyi oktatási-tanácsadó cégek bevonásával zajlik és a külföldi hallgatók

térítéses képzéséből származó bevétel 1-2 százalékát fordítják rá. A PTE külföldi hallgatóinak toborzása jelenleg a kari kapcsolatokon keresztül, valamint a Külügyi Igazgatóság szervezésében zajlik. Azt is hozzátették, hogy „a 21. század kihívásainak megfelelően bevezetés alatt van egy egységes, elektronikus toborzási

alkalmazás is”. Azt hogy konkrétan mennyit költenek erre, nem derült ki. Az SZTE is diplomatikus választ adott: kiadványokat és egyéb megjelenési eszközöket készít az intézmény, vásárokon vesz részt, emellett direkt marketing eszközöket is alkalmaz. „Az erre fordított összeget éppen a számos, különböző forrás miatt

egy évre lebontva nehéz meghatározni.” – írták a válaszukban. Ha a fentebb említett kutatás szerinti 21 milliárd forintos bevételt vesszük alapul és a debreceni 1-2 százalékából indulunk ki, akkor arra jutunk, hogy toborzásra a három egyetem összesen kb. 2-400 millió forintot költhet egy évben. Ösztöndíjas

programokon keresztül is érkeznek a hallgatók, ebből a legfontosabb a Stipendium Hungaricum. A támogatás több tucat ország diákja számára érhető el. Lényege, hogy a külföldi egyetemisták ingyen tanulhatnak az általuk kiválasztott magyarországi intézményben alap- és mesterképzésen, e mellé havi 40 460 forint

ösztöndíjat, kollégiumi férőhelyet (ha ez nem elérhető, akkor havi 40 ezer forint lakhatási támogatást) és ingyenes egészségbiztosítást kapnak. Pécsen a 2017-2018-as tanévben 800-an vannak Stipendium Hungaricum ösztöndíjasok, Debrecenben 639-en, míg Szegedről csak tavalyi adatot kaptunk, akkor 266-an voltak.

A PTE és a DE sajtóirodája is arról számolt be, hogy évente százas nagyságrendben nő a számuk. Amellett, hogy Magyarországra egyre több külföldi hallgató érkezik, jelentősen emelkedett az utóbbi években a külföldön tanuló magyar diákok száma. A Portfolio korábbi cikke szerint a 2012/13-as tanévben még csak

3350 olyan diák volt, aki a külföldi tanulás miatt szüneteltette itthon tanulói jogviszonyát, a nemrég lezárult 2016/17-es tanévben viszont már 7578 tanulóról tudott az Oktatási Hivatal.
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2017-10-05 Dunántúli Napló Idén kiderülhet, ki lesz az új rektor

Október elején írta ki a pécsi egyetem fenntartója, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új rektori pályázatot, amelynek eredményessége esetén legkésőbb decemberben megválaszthatják az univerzitás vezetőjét. Úgy tudjuk, hogy jelen állás szerint négyen pályázhatnak a posztért. A jelenlegi rektor, Bódis József

professzor mandátuma ugyan csak 2018 júniusában jár le, ám jelen állás szerint már idén sor kerülhet az új vezető megválasztására. A most regnáló rektor második ciklusát tölti, így nem indulhat ismét a posztért. A pályázati kiírás október elején már meg is jelent a Magyar Közlönyben, harminc nap áll a pályázók

rendelkezésére, hogy benyújtsák elképzeléseiket. Tudomásunk szerint jelenleg négyen fontolgatják, illetve közülük már többen el is döntötték, hogy

indulnak a posztért. Betlehem Józsefnek, az Egészségtudományi Kar vezetőjének pályázata fontosabb elemeivel kapcsolatban érdeklődésünkre elmondta, hogy szerinte a PTE-nek kiváló egyetemnek kell lennie az elkövetkezendő években; kutatnia kell a térségben kínálkozó fejlődési lehetőségeket, és a

versenytársaknál gyorsabban reagálni azokra. – A jövő irányainak meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy az egyetemi versenyképesség növelése érdekében az itt művelt összes tudományágnak ki kell vennie a részét saját gondolataival a közös stratégia alakításából. Ennek nem csupán a külföldi hallgatók

mennyiségi növelését kell jelentenie, hanem az egyetemi lét egyik alapját jelentő kutató-, termékés értékteremtő műhelyek támogatását is. Emellett az egyetem szolgáltató tevékenységét is fejleszteni kell. Ehhez a lehető legnagyobb fokú adminisztratív rugalmasság szükséges, különösen kiemelve a betegellátás

szakmai feltételeinek javítását, a dolgozói és betegelégedettség növelését – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a város és a régió fejlesztési irányait figyelembe véve, azokra hatást gyakorolva kell gazdaságélénkítő kutatási és fejlesztési tevékenységeket indítani. Álláspontja szerint stratégiai megállapodásokkal erősíteni kell

a termelő-gazdasági szektorral való együttműködést, nagyobb teret kell adni a duális képzések indításának, reagálva ezzel a dél-dunántúli munkaerőpiaci igényekre. A dékán a sürgető, megoldásra váró feladatok között említette a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások mielőbbi megvalósítását és

a betegellátás széttagoltságának megszüntetését. – Az egyetem gazdasági fenntarthatóságának szavatolása főleg a kancellária feladata, azonban biztosan át kell tekinteni, hogy miként lehetséges a munkaerőpiaci szükségletekhez igazodó képzési portfóliók kialakítása. Elkerülhetetlen a felsőoktatási és az egészségügyi

közalkalmazotti bérek közötti feszültségek enyhítése. Hatékonyabb támogatásra szorul a fiatal oktatók pályán maradásának és tudatos egyetemi karrierválasztásának elősegítése, valamint a pályázati aktivitások fokozása. Miseta Attila, az Orvostudományi Kar dékánja már korábban jelezte, hogy indul a pályázaton. A

professzor az általa legfontosabbnak tartott szempontokat értékelve elárulta, nagyobb hangsúlyt kíván helyezni az oktatói minőségre. – Számos kiemelkedő, tehetséges oktató és kutató, jó szervező áll a rendelkezésünkre. Nekik meg kell kapniuk a kibontakozás lehetőségét. De szükség van a hasonlóan felkészült

kollégák toborzására az ország más részeiből is. A professzor kiemelte, erősíteni kell az intézmény lobbitevékenységét, így például el kell érni, hogy eltűnjön a Klinikai Központ újratermelődő, milliárdos hiánya. – Bár a szociális elemnek is érvényesülnie kell, gazdálkodásunkat nem határozhatja meg, azt át kell alakítani

szolgáltatásalapúvá, hogy belső szolgáltatásaink kellő színvonalon, piaci áron legyenek elérhetők – fogalmazott. A dékán szerint rendkívül fontos mindegyik kar fejlesztése: a jogi fakultásé, mint az egyik legpatinásabb intézményé, a műszaki karé, amelynek hallgatói iránt nagy a kereslet, a közgázé, amely egyre jobban

alkalmazkodik a képzési portfólióban kialakult helyzethez, a BTK-é, ami az egyik legerősebb kar, a természettudományi karé, amelynek fejlesztésére nagy a társadalmi igény, de a hallgatók számára vonzóbbá kell tenni. – A Művészeti Kar az egyetem gyöngyszeme, s bár itt a képzések a természetük miatt drágák,

fejlesztésük nem bukhat meg fiskális akadályokon. A gyógyszerészek máris kiemelkedő beiskolázási eredményeket értek el, de a fiatal kar megerősítése további erőfeszítéseket igényel. A KPVK két kar egyesüléséből alakult ki, szükséges a portfóliók tisztítása, hogy újra emelkedő pályára terelhessük. Az

Egészségtudományi Kar esetében a minőségre való törekvést kell támogatni, hallgatóban nincs hiány. Azt gondolom, hogy saját karom, az Általános Orvostudományi Kar a közelmúlt támogatási hullámát követően jó helyzetben van, itt a nemzetközi elithez történő felzárkózás a cél – tekintette át a karok helyzetét a

vezető. Miseta Attila amondó, hogy a gazdasági problémák orvoslása részben elválaszthatatlan a szakmai problémákétól, amiket a kancelláriával együtt kell kezelni. Nagy az egészségügyi ágazat alulfinanszírozottsága, a belső tartalékok sem jelentősek, bár mindig törekedni kell az adott keretek közötti hatékonyabb

működésre. – Itt tehát politikai döntés kell, ami érinti a jelenleg szinte teljes egészében államilag finanszírozott rendszert, ami mellett megmaradt a „szocialista háztáji” orvoslás. Színvonalas oktatás, színvonalas diploma a megoldás. Bázisunk jelentős hányadát továbbra is a főiskolai szintű képzés adja, amit fel kell

futtatni, de tudomásul kell venni, hogy más oktatógárda kell, más anyagi ráfordítás szükséges, hiszen a követelmények is mások. A szakmai oldalon minden karon meg kell szüntetni a kényelmes belterjességet, finanszírozni kívánom kiváló oktatók megszerzését. Hasonlóan fontos a kiváló fiatalok megtartása. A

megnövekedett vonzerő több hazai és külföldi hallgatót csábít ide, ami nagyobb bevételt tesz lehetővé. Pécs az ország legszerethetőbb városa, használjuk ki a lehetőségeinket, ebben számítunk a helyi vezetésre és a kormányra is. A jelöltek közül egy pályázó, Gábriel Róbert már volt a PTE rektora, méghozzá 2007 és

2010 között. Megkeresésünkre a jelenleg a Természettudományi Kar dékánjaként is dolgozó szakember megerősítette indulási szándékát, ugyanakkor nem kívánt konkrétumokat elárulni a pályázatával kapcsolatban, mondván, nem akar ötleteket adni senkinek. Hasonlóan tett Bachmann Bálint, a műszaki és

informatikai kar dékánja, aki úgy nyilatkozott, továbbra is fontolgatja az egyetem legfelsőbb vezetői posztjára való pályázását. – Végső döntésem meghozataláig a tervezett programomról és esetleges személyi elképzeléseimről nem szeretnék nyilatkozni – tette hozzá.
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2017-10-04 Papageno magazin Kamarakoncert-sorozat

Liszt Ferenc Hangversenyterem 2017 ősz | Zsolnai/ Kulturális Negyed

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet

2017. október 25., szerda, 19:00 Fazioli zongoraavató hangverseny

BÁNKY József, zongoraművész | FODOR Gabriella, zongoraművész | HOLICS László, zongoraművész |KIRÁLY Csaba, Liszt-díjas zongoraművész | KURUCZ Tünde, zongoraművész ROHMANN Imre, zongoraművész

Belépőjegy: 2000 Ft | Nyugdíjas jegy: 500 Ft | PTE MK dolgozók és hallgatók számára szakmai jegy: 500 Ft

A hangversenyek a Potenton Alapítvány és a PTE közös szervezésében valósulnak meg. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Online jegyvásárlás: www.jegymester.hu Személyes jegyvásárlás: a Zsolnay Örökségkezelő NKft. Infopontjain
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2017-10-03 pecsma.hu Már több mint 4000 külföldi hallgatója van a Pécsi Tudományegyetemnek!

Újabb jelentős határt lépett át a Pécsi Tudományegyetem, az idei oktatási évben már több mint 4000 külföldi hallgató tanul a jubileumát ünneplő felsőoktatási intézményben. 2020-ra tűzték ki célul az 5000-es létszámot, erre jelen állás szerint komoly esély mutatkozik. Bár egy baloldali hetilap – tényként közölve –

cikkbeharangozója szerint jelenleg 2-3000 külföldi hallgatója van a Pécsi Tudományegyetemnek, ez az adat azonban évekkel korábban állta meg a helyét. Bódis József rektor már szeptember elején, azaz a hivatalos beiratkozások előtt utalt rá, ebben a tanévben elérhetik a 4000-es létszámot. 2017 nyarán ugyanis 1290

új külföldi hallgatót vettek fel a Pécsi Tudományegyetemre, ezzel át is lépte a 4000-es létszámot az itt tanuló külföldi diákok száma. Mint az ismert, a Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárd forintos forrást használhat fel számos bővítésre, új épületek kialakítására. A cél az, hogy 2020-

ra 5000-re növekedjen a Pécsett tanuló külföldi hallgatók száma – erre minden esély meg is van. Érdemes azt is megnézni, hogyan alakultak a számok az elmúlt években, ez egyébként a PTE honlapján is megtalálható. 2010-ben még csak 1762 külföldi diák tanult Pécsett, rá egy évre is hasonló volt ez az érték, 2012-ben

is “csak” 1842-en voltak. Ezután azonban dinamikus bővülés indult, 2012-ben a kétezres határt lépték át, 2016-ban pedig már 3200 külföldi diák tanult itt. A legtöbben, 2030-an az orvosi karon folytattak tavaly tanulmányokat, de minden fakultáson van több-kevesebb idegen nyelvű diák. Azt sem árt tudni, hogy ez

miként jelenik meg a pécsi gazdaságban. A szakemberek szerint minden egyes külföldi hallgató 1,2 új állást teremt, illetve tart fenn, azaz a 4000 diák 4800 munkahelyet jelent – ez több, mint amennyien a kecskeméti Mercedes-gyárban dolgoznak.
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2017-09-28 hvg.hu Baráti segítség 

Nem tervezi a Roszatom a Pécs közeli repülőtér bérbevételét, az ingatlan megvételéről eddig a kormány sem tárgyalt. De helyi megbízottja több pécsi ingatlanvásárlás lehetőségét tartja napirenden. Pécsett sokan tudni vélik, hogy a kormány részben az oroszokkal mentené meg a város repülőterét – és azzal együtt a

költségvetését is. Ezzel szemben Budapesten még csak nem is hallottak arról, hogy a kormány bevásárolna a reptérbe, és utána bérbe adná azt az oroszoknak. Egyelőre tehát nem több szóbeszédnél, hogy az orosz Rosz atom a szomszédos falu, Pogány területén lévő légikikötőt használná a mintegy 100 kilométerre

fekvő paksi atomerőmű bővítésekor. Habár a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Lázár János a szóvivői tájékoztatón tagadta, hogy a kormányülésen szó lett volna bármilyen ingatlanügyletről, más források szerint a kormány vásárlási szándéka nem kétséges. Legfeljebb az a kérdés, melyik ingatlant és milyen

formában veszi át Pécstől az állam, hogy így juttassa pénzhez a várost, amely újból tízmilliárd forintot közelítő adósságot halmozott fel az elmúlt években. Százmilliós tételek máris csurrannak-cseppennek a pécsi kasszába. A szóvivői tájékoztató másnapján megjelent Magyar Közlönyből az derült ki, hogy a kormány a

következő két és fél évben több mint 4,5 milliárd forintot szán a Pécsi Vasutas Sportkör, a PVSK infrastruktúrájának fejlesztésére, és ennek részeként az állam pécsi ingatlanokat szándékozik megvásárolni. Ráadásul Hoppál Péter, a város fideszes országgyűlési képviselője is arról beszélt a helyi sajtónak, hogy „a kabinet

mérlegeli, melyek lehetnek azok a pécsi ingatlanok, intézmények, vállalkozások, amelyek esetleges állami tulajdonlása, működtetése nemzetgazdasági szempontból fontos érdek, és persze Pécset is segítheti”. Márpedig Hoppál vezeti azt a bizottságot, amely az eladósodott önkormányzat tevékenységét vizsgálja. A

pécsi képviselő-testület fideszes többsége mindenesetre már májusban megszavazta, hogy eladják a repülőtér építményeit birtokló Air-Horizont Nonprofit Kft. 74 százalékát (a maradék a pogányi önkormányzaté). A cég értékét 2,7 milliárd forintra taksálták. Az is tény, hogy a Roszatom vezérigazgatójának gépe

szeptember 20-án a pogányi repülőtéren landolt, ám a gép tulajdonságai fontos összefüggéseket vetnek fel. Az üzleti repülőként tekintélyes Bombardier 45,1 tonnát nyom, miközben a pécsi légikikötő egyetlen, 1500 méteres kifutópályájának terhelhetősége legfeljebb 46 tonna. Ha a repülőtérre komolyabb forgalmat

akarnak ráereszteni, akkor újabb fejlesztésre lesz szükség. Ahogy ez Győrött történt, és amit Kecskeméten is terveznek: előbbinél az Audi tulajdonosként szállt be a működtetésbe, utóbbinál pedig a Mercedes újabb gyárának idetelepítéséért vállalta a magyar kormány, hogy 5,5 milliárd forintból rendszeres polgári

repülésre is alkalmassá teszi a honvédség kecskeméti repülőbázisát. Bajosan fér viszont bele a kormány elképzeléseibe az, hogy a Roszatom kizárólagosságot nyerjen a pécsi reptér használatára, akár csak a paksi építkezés idejére is. A légikikötő szomszédságában ugyanis alig egy hónapja tették le az alapkövét annak a

repülőgépgyárnak, amelyet kétmilliárd forinttal az állam is támogat. A Magnus Aircraft befektetője, Tarány Gábor a menekültellenes kerítésépítés egyik fontos haszonélvezője volt fémipari vállalkozásával. A kormány ráadásul a pécsi egyetem bővítésének is bizalmat szavazott, méghozzá azzal az ígérettel, hogy a

kapacitásbővítés a jelenlegi 2-3 ezer külföldi hallgató sokszorosát vonzhatná Pécsre. A diákok további milliárdokat költenének el a városban, ingázásukat pedig a fapadosok odacsábításával oldanák meg. A paksi bővítés orosz fővállalkozója a HVG kérdésére közölte: a Roszatom tervei között nem szerepel, hogy bérbe

vegye a pécsi repülőteret. A cégre amúgy sem kifejezetten jellemző, hogy légikikötőkre specializálódna, még akkor sem, ha egyik leányvállalata, az Umatex a repülőgépgyártásban is használt szénszálas kompozitok előállításával foglalkozik. A sarkvidékre tervezett úszó atomerőművénél például az orosz állam építi ki a

légi csatlakozást. A tervezési problémák miatt éppen késlekedő finnországi erőműnél pedig a látványterveken látszik ugyan kifutópálya, de a Roszatom cégének, a Fennovoimának a honlapján úgy mutatják be a háromezer lakosú Hanhikivit, mint amelynek a közelében két használható repülőtér is van. Mindkettő

éppen akkora távolságra, mint Pakstól a pécsi légikikötő. 
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2017-09-27 Kossuth Rádió
Az oktatás segítő és a kutatást fejlesztő együttműködési megállapodást kötött a pécsi egyetem a városba települő 

repülőgép gyárral
Kossuth Rádió - Krónika 2017.09.27 (hossza: 2 perc) - Az oktatás segítő és a kutatást fejlesztő együttműködési megállapodást kötött a pécsi egyetem a városba települő repülőgép gyárral
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2017-09-25 Pécsi Hírek Már épül az új nemzetközi központ

A Modern Városok Program keretében újabb jelentős nagyberuházás kezdődött el Pécsett, közölte a PTE. A Damjanich utcai épület teljes átalakításával, mintegy 850 millió forintból új otthona lesz a Nemzetközi Oktatási Központnak és az Idegen Nyelvi Központnak. A kivitelezők már dolgoznak is. Amint az ismert, a

Modern Városok Program keretében a kormány 24 milliárd forintos keretet hagyott jóvá a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéseire, nem utolsó sorban azért, hogy növekedhessen a Pécsett tanuló külföldi hallgatók száma, ezáltal pedig tovább erősödhessen a város gazdasága. A 24 milliárdos keretösszegű program egy

jelentős eleménél már folynak a munkák, közölte a Pécsi Tudományegyetem: már átadták a kivitelezőnek a Damjanich utcai beruházás épülettömbjét, ahol mintegy 850 millió forintos fejlesztés indul el. A beruházás végeztével ez az épülettömb ad helyet a Nemzetközi Oktatási Központnak és az Idegen Nyelvi

Központnak. A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) azoknak a hallgatóknak kínál segítséget, akik később a PTE-n szeretnének továbbtanulni. A NOK-ban kéthetestől akár az egy évig tartó előkészítő kurzusokra, részképzésekre van lehetőség beiratkozni. A nyelvi programokon túl a diákok megismerik a pécsi egyetemi

életet, a magyar kultúrát, a nyelvet és a várost is. A nyelvi programokon részt vevő hallgatók közül a PTE-re felvettek aránya mintegy 95 százalékos, nem véletlen, hogy népszerű is a diákok között. A teljesen megújuló Damjanich utcai épületben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök segítségével tanulhatnak majd a

diákok. A Damjanich utcában működik majd az Idegen Nyelvi Központ, amelynek kiemelt tevékenysége az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga-rendszer működtetése – ezt sok pécsi középiskolás diák is igénybe veszi, nem csupán az egyetemisták. A 850 milliós beruházás révén nemcsak az épület újul meg, hanem a

parkot is rendezik, illetve modern eszközöket szereznek be.
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2017-09-20 okpecs.hu Péccsel hozták zavarba Kósa Lajost, a legújabb minisztert

A Modern Városok Programért felel majd, ami vastagon érinti Pécset is. Bele is futott egy pécsi kérdésbe a szerdai meghallgatásán. Nem túl nagy meglepetésre, az Országgyűlés gazdasági bizottsága alkalmasnak találta (9:2 szavazattal) Kósa Lajost a megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszteri poszt

betöltésére.

Az altatóorvos és a sebész

Kósa Lajos szerint Lázár János, aki altatóorvos, jól előkészítette a Modern Városok Programot (beteg), de most jön a sebész, vagyis ő, aki végre is hajtja az egészet (műtétet). Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis azt szeretné, ha egy kézbe kerülne a program irányítása, mert jelenleg több tárcának is együtt kell

működnie a városokkal, ami lassú folyamat.

Pécsre külön is rákérdeztek

Mint ismert, a programban 3400 milliárd forintot tervez elkölteni a kormány vidékfejlesztésre 2022-ig, a programban 250 nagyprojekt van – köztük számos pécsi is. Hogy melyek ezek, arról itt egy kis emlékeztető, rövid videó:

Kósa Lajos jelezte azt is, nemcsak ezzel a programmal foglalkozik majd, hanem más, a megyei jogú városokat érintő fejlesztésekkel is, amelyekben a kormány fontos szereplő. Példaként említette a határon átnyúló uniós forrású projekteket, illetve a megyei jogú városok összekötését az európai gyorsforgalmi

úthálózattal, aminek közúti és vasúti fejlesztési részei is vannak. Ennél a pontnál futott bele egy ellenzéki szuriba is. Szakács László (MSZP) ugyanis annak a véleményének adott hangot, hogy az új miniszteri poszt létrehozása valójában csak kommunikációs célokat, a miniszterelnök ígéreteinek magyarázatára szolgál.

Egyúttal rákérdezett Orbán Viktor konkrét ígéreteire (lásd a fenti videót): például hogy a pécsi ígéretek beváltásával mi történt eddig. A bizottsági vita emelkedettségét jól jelzi a következő kérdés-válasz – amit az Index idézett fel:

Szakács László: Orbán Viktor megígérte, hogy Pécset bekötik a nemzetközi úthálózatba, az M6-os az országhatárig fog vezetni. Erről már nem beszélnek. Miért nem?

Kósa Lajos: Már bekötöttük, hiszen ha egy osztrák elindul Bécs felől az M1-esen, átmegy az M0-son keresztül az M6-osra, végig autópályán jut el Pécsig.

Szakács László: Az ön miniszterelnöke, Orbán Viktor és mindenki más is a déli, horvát határra gondolt, senki nem akarta ezt félreérteni, csak ön.

Kósa Lajos: Az M6-os kiépítése a horvát határig meg fog valósulni.

Szakács László: Mikor?

Kósa Lajos: Meg fog valósulni.

Betonba öntött pénzek?

Kósa bizottsági meghallgatása nagy részben ellenzéki kifogásokba torkollott. Volner János (Jobbik) azt mondta, pártja “betonba öntött” magyar jövőnek tartja a Modern városok programot, mert a projektek jó része betonban, térkőben ölt testet, ahelyett, hogy az emberekre, például oktatásra fordítanák. Demeter

Márta (LMP) is arról beszélt, hogy a mintegy 3400 milliárd forintból mindössze 109 milliárd jut oktatásra, a többit betonra, stadionépítésre, presztízsberuházásokra fordítják. Kósa Lajos az ellenzéki felszólalásokra adott válaszában azt vetette fel, miért baj az, ha presztízsberuházásokra költenek, hiszen azok olyan

beruházások, amelyekre büszkék lehetnek.
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2017-09-20 pecsma.hu Már épül az egyetem új nemzetközi központja!

A Modern Városok Program keretében újabb jelentős nagyberuházás kezdődött el Pécsett, közölte a PTE. A Damjanich utcai épület teljes átalakításával, mintegy 850 millió forintból új otthona lesz a Nemzetközi Oktatási Központnak és az Idegen Nyelvi Központnak. A kivitelezők már dolgoznak is. Amint az ismert, a

Modern Városok Program keretében a kormány 24 milliárd forintos keretet hagyott jóvá a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéseire, nem utolsó sorban azért, hogy növekedhessen a Pécsett tanuló külföldi hallgatók száma, ezáltal pedig tovább erősödhessen a város gazdasága. A 24 milliárdos keretösszegű program egy

jelentős eleménél már folynak a munkák, közölte a Pécsi Tudományegyetem: átadták a kivitelezőnek a Damjanich utcai beruházás épülettömbjét, ahol mintegy 850 millió forintos fejlesztés indul el. A beruházás végeztével ez az épülettömb ad helyet a Nemzetközi Oktatási Központnak és az Idegen Nyelvi Központnak.

A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) azoknak a hallgatóknak kínál segítséget, akik később a PTE-n szeretnének továbbtanulni. A NOK-ban kéthetestől akár az egy évig tartó előkészítő kurzusokra, részképzésekre van lehetőség beiratkozni. A nyelvi programokon túl a diákok megismerik a pécsi egyetemi életet, a

magyar kultúrát, a nyelvet és a várost is. A nyelvi programokon részt vevő hallgatók közül a PTE-re felvettek aránya 95 százalékos, nem véletlen, hogy népszerű is a diákok között. A teljesen megújuló Damjanich utcai épületben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök segítségével tanulhatnak majd a diákok. A

Damjanich utcában működik majd az Idegen Nyelvi Központ, amelynek kiemelt tevékenysége az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga-rendszer működtetése – ezt sok pécsi középiskolás diák is igénybe veszi, nem csak az egyetemisták. A 850 milliós beruházás révén nemcsak az épület újul meg, hanem a parkot is

rendezik, illetve modern eszközöket szereznek be.
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2017-09-19 debreceninap.hu Újabb, 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen

Elindult a Pécsi Tudományegyetem (PTE) nemzetközi oktatási központjának és idegen nyelvi központjának 850 millió forintos fejlesztése – közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel, miután az eredményes közbeszerzést követően a munkaterületet átadták a kivitelezőnek. A közleményben azt írták: a

Modern városok programban megvalósuló, összesen 24 milliárd forintos egyetemfejlesztés részeként a két központ a Damjanich utcai egyetemi épületbe költözik. A fejlesztés eredményeként 2018 őszétől a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel felszerelt környezettel és számos egyéb szolgáltatással segítik majd a

külföldi hallgatók beilleszkedését. A PTE megismételte: az egyetemfejlesztés egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben részt vevő hallgatók számának növelése. Ezért – folytatták – nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli-nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett

kurzusok kínálatának bővítése, és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása.

A nemzetközi oktatási központ szervezi a külföldi hallgatók számára az előkészítő idegen nyelvű oktatási programokat. Az idegen nyelvi központ pedig az akkreditált, nemzetközi ECL-nyelvvizsgarendszer működtetését végzi. Tizenöt választható nyelvből évente 16-20 ezer vizsgázó méretteti meg magát – tették hozzá. A

beruházásra kitérve kiemelték: a Damjanich utcai főépület felújítása, az eszközbeszerzés és a parkrendezés mintegy 850 millió forintból valósul meg. “A külföldi hallgatói létszám növeléséhez érdemben hozzájáruló fejlesztésről van szó, amely reményeink szerint új kapcsolódási pont lesz a pécsi középiskolák és az

egyetem között” – idézték a közleményben Tarrósy Istvánt, a PTE külügyi igazgatóját.
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2017-09-19 magyaridok.hu Modern városok – Újabb, 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 pecsinapilap.hu Újabb, 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 napi.hu Újabb, sok százmilliós fejlesztés kezdődik a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 webradio.hu Modern városok - Újabb, 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 profitline.hu 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 orientpress.hu Újabb 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen ua.
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2017-09-19 hirado.hu Újabb, 850 milliós fejlesztés indult a pécsi egyetemen

Elindult a Pécsi Tudományegyetem (PTE) nemzetközi oktatási központjának és idegen nyelvi központjának 850 millió forintos fejlesztése - közölte a felsőoktatási intézmény kedden az MTI-vel, miután az eredményes közbeszerzést követően a munkaterületet átadták a kivitelezőnek. A közleményben azt írták: a

Modern városok programban megvalósuló, összesen 24 milliárd forintos egyetemfejlesztés részeként a két központ a Damjanich utcai egyetemi épületbe költözik. A fejlesztés eredményeként 2018 őszétől a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel felszerelt környezettel és számos egyéb szolgáltatással segítik majd a

külföldi hallgatók beilleszkedését. A PTE megismételte: az egyetemfejlesztés egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben részt vevő hallgatók számának növelése. Ezért – folytatták – nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli-nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett

kurzusok kínálatának bővítése, és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása.
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2017-09-19 pecsiujsag.hu Modern nemzetközi központot alakítanak ki az egyetemen, kezdődhet az építkezés

Az egyetemfejlesztési projekt része, hogy a Nemzetközi Oktatási Központ, valamint az Idegen Nyelvi Központ a Damjanich utcai egyetemi épületbe költözik, és 2018 őszétől a legkorszerűbb audiovizuális eszközökkel felszerelt környezet és számos egyéb szolgáltatás segíti a nemzetközi hallgatók beilleszkedését. Az

eredményes közbeszerzést követően a Pécsi Tudományegyetem a kivitelezői szerződést aláírta, és a munkaterületet átadta a kivitelezőnek. A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési projekt egyik legfontosabb célja az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók létszámának

növelése. E cél elérése érdekében nélkülözhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, téli-nyári egyetemi és külföldi célcsoportoknak szervezett különböző időtartamú kurzusok kínálatának bővítése, és az ehhez szükséges infrastruktúra megfelelő kialakítása. Lényegében, a PTE-n belül működő Nemzetközi

Oktatási Központ szervezi a külföldi hallgatók számára az előkészítő idegen nyelvű oktatási programokat. A kurzusok nagy előnye, hogy elismertethetőek a külföldi oktatási rendszerekben is, továbbá, hogy az adott előkészítő program illeszkedik az aktuális felvételi vizsgák követelményeihez. Nem véletlen, hogy a

nyelvi programokon résztvevő hallgatók közül a PTE-re felvettek aránya 95 százalék, nem beszélve arról, hogy a képzéseken túl a diákok megismerik az egyetemi életet, a magyar kultúrát, a nyelvet, és a várost. Az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga rendszer működtetése az Idegen Nyelvi Központ kiemelt

tevékenységi körébe tartozik. 15 választható nyelvből, évente 16-20 ezer vizsgázó méretteti meg magát. A főépület felújítása, az eszközbeszerzés és a parkrendezés mintegy 850 millió Ft összegből valósul meg. „A külföldi hallgatói létszám növeléséhez érdemben hozzájáruló fejlesztésről van szó, amely reményeink

szerint új kapcsolódási pont lesz a pécsi középiskolák és az egyetem között. Ugyanakkor több is ennél, közös, városi élettér, ahol a nemzetköziség és interkulturális élmény áll a fókuszban" - jegyezte meg a beruházás kapcsán Dr. Tarrósy István, a PTE külügyi igazgatója. A széles spektrumú nyelvi képzések, a bőséges

hallgatói szolgáltatások, a korszerű infrastruktúra és a felújított, zöld környezet az Egyetem számára bevételvonzó tényező, amelyből minden bizonnyal a Város is profitál majd.
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2017-09-19 pecsinapilap.hu Új nemzetközi központot alakítanak ki Pécsett ua.
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2017-09-15 hvg.hu Vastagon fogott a tolla Pécsen a kormány egyik kedvenc építőipari cégének

A Pécsi Tudományegyetem egyelőre nem nyilatkozik a megismételt közbeszerzés eredményéről, de a Szabad Pécs szerint a ZÁÉV építheti az új orvosi kari épületet Pécsen, 14 milliárd forintért. Azt nem tudni, hogy a cég vállalja-e a meglévő tömb felújítását is.

Az egyetemen eredetileg gondolt összeg nagyjából duplájáért, 14 milliárd forintért építheti a ZÁÉV az új orvosi kari épületet, pedig a zalai cég még így is engedhetett 4 milliárdot az első ajánlatához képest – értesült a Szabad Pécs. A lap korábban is írt már arról, hogy a Modern Városok Programban a pécsi egyetemnek

ítélt 24 milliárdos keretből finanszírozott munkát a ZÁÉV nyerheti meg. Szintén megírta a lap, hogy a jelentkezők a tavaly decemberben megjelent közbeszerzésre jóval nagyobb összeggel jelentkeztek, mint amennyit az egyetem remélt vagy gondolt: a ZÁÉV például 17-18 milliárddal. A Szabad Pécs a héten több, nem

hivatalos, de biztos forrásból úgy értesült: az új pécsi orvosi kari épület építésére kiírt közbeszerzési eljárást a ZÁÉV nyerte. A zalai cégtől korábban megerősítették a lapnak, hogy ők is pályáztak. Azt nem tudni, mit reagáltak a győzelmükről szóló friss értesülésre. A Pécsi Tudományegyetemtől azt közölték a héten: az

általános orvostudományi kar építésére érkezett ajánlatok két és félszeresen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a bíráló bizottság döntése alapján fedezethiány miatt eredménytelenül zárult. Ezért a Pécsi Tudományegyetem kidolgozott egy pontosított, új műszaki tartalmat: ebben a fő szempont az új

épület volt, és opcióként szerepel benne a meglévő tömb részleges rekonstrukciója. A közbeszerzési eljárást júliusban újra kiírták, az ajánlatok szeptember 1-jén beérkeztek, de a bíráló bizottság döntéséig nem nyilatkoznak. A Szabad Pécs viszont úgy tudja: a napokban megszületett a döntés, és a ZÁÉV a győztes 14

milliárddal. Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy ebből jut-e pénz a régi épület felújítására, vagy egyedül az új, összesen 11 ezer négyzetméteres egyetemi épület felhúzását vállalta a győztes. A cikkben emlékeztetnek: a zalai cég építheti Pécsen a Rátgéber Lászlóhoz köthető pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát is. A

ZÁÉV-val kapcsolatosan folyamatosan találgatások tárgya, kapcsolódik-e, és ha igen, hogyan kapcsolódhat Mészáros Lőrinc felcsúti polgármesterhez, Orbán Viktor barátjához.
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2017-09-14 szabadpecs.hu 14 milliárdért építheti Pécsett az új orvosi kari épületet a ZÁÉV

Az egyetemen eredetileg gondolt összeg nagyjából duplájáért, 14 milliárd forintért építheti a ZÁÉV az új orvosi kari épületet, értesült a hírről a Szabad Pécs. A zalai cég azonban még így is engedhetett 4 milliárdot az első alkalommal benyújtott ajánlatához képest. Válaszolt a Szabad Pécs péntek reggeli megkeresésére

Peresztegi Imre, a ZÁÉV ZRt. vezérigazgatója. Azt kérdeztük tőle, hogy a vállalták-e a már meglévő, régi orvosi kari tömb felújítását is, avagy csupán a szűkebb műszaki tartalomnak megfelelően az új építésére adtak be ajánlatot, és mi az oka annak, hogy ilyen magas lehet a vállalási ár. A vezérigazgató azt írta, hogy a

pécsi orvosi kar új elméleti tömbjének kialakítására ("tárgyi projektre") vonatkozó ajánlatukat beadták, eredményhirdetés még a mai napig nincs, így e témában további információval nem tud szolgálni. Rákérdeztünk arra is, hogy a Rátgéber László pécsi kosárlabda mesteredzőhöz köthető Nemzeti Kosárlabda

Akadémia építése megfelelő ütemben halad-e, amire úgy reagált, hogy a Nemzeti Kosárlabda Akadémia építésének folyamata a kivitelezési tervben rögzítetteknek megfelelően halad. A kormány egyik kedvenc építőipari cége, a ZÁÉV nyerte meg a Szabad Pécs nem hivatalos, de biztosra vehető információi szerint azt a

közbeszerzési eljárást, amelyben az új pécsi orvosi kari épület építőjét keresték. Arról, hogy a Modern Városok Programban a pécsi egyetemnek ítélt 24 milliárdos keretből finanszírozott munkát a ZÁÉV nyerheti meg, már a tavasszal írtunk, ITT. Illetve arról is, hogy az értesüléseink szerint eredetileg az egyetemen

gondoltnál (reméltnél?) jóval nagyobb összeggel pályáztak a jelentkezők a még tavaly decemberben megjelent, s idén februári beadási határidővel kiírt közbeszerzésre, a ZÁÉV például 17-18 milliárddal, valamint hogy a remélt kezdési időponthoz képest mindenképpen csúszni fog az építkezés. A ZÁÉV-et ezzel a ma

lapunknak több, nem hivatalos, de biztos forrásból megerősített új hírrel mindeddig nem kerestük, ezt pénteken megtesszük, de korábban a zalai cégtől megerősítették azt lapunknak, hogy nyújtottak be pályázatot a munkára. A ZÁÉV sikereiről több helyen írtak egyébként , az egyik kiváló összefoglalóban is

szerepelnek, amelyet a stadionépítésről készített a nyáron az Átlátszó.hu. Sőt, van frissebb is tőlük, egy mai, csütörtöki szintén részben a ZÁÉV sikereiről szóló cikk. A PTE pedig azt közölte a héten, a még korábban, a projektről és a közbeszerzés állásáról feltett kérdésünkre, hogy a közbeszerzési eljárásról egyelőre

nem nyilatzkozhatnak. Illetve egészen pontosan azt, hogy Az Általános Orvostudományi Kar nagyberuházás tervezési és kivitelezési feladatokat magában foglaló első eljárása során érkezett ajánlatok két és félszeresen meghaladták a rendelkezésre álló fedezetet, ezért a bíráló bizottság döntése alapján fedezethiány

miatt eredménytelenül zárult. Ezért a Pécsi Tudományegyetem kidolgozott egy pontosított, új műszaki tartalmat, mely prioritása az új épület volt, és opciós tételként szerepelt a meglévő tömb részleges rekonstrukciója. A közbeszerzési eljárás ismételt kiírására július hónapban sor került a megváltozott műszaki

tartalommal nyílt közbeszerzési eljárásban. Az ajánlatok 2017. szeptember 1. napján beérkeztek, azonban a bíráló bizottság döntéséig, tekintettel arra, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, egyelőre, nem tudunk bővebb információval szolgálni. Mi viszont úgy tudjuk, hogy a döntés a napokban megszületett, és a

ZÁÉV a győztes 14 milliárddal. Azt viszont nem tudjuk, hogy ebből jut-e pénz a régi épület felújítására. Vagy csupán az új, összesen 11 ezer négyzetméteres egyetemi épület felépítésére, amelyet elviekben a PTE területén (vagyis telket nem kell venni), a jelenlegi elméleti tömb mögött terveznek kialakítani. Ugyanis, ha

jól értjük, az új kiírást úgy szűkítették a régihez képest, hogy elegendő csak az új épületre ajánlatot adni. Ha ez így van, és pontosak az értesüléseink, az azt jelenti, hogy az új, 11 ezer négyzetméteres alapterületű elméleti tömb megtervezésére és felépítésére mintegy nettó 1 millió forint/négyzetméteres ajánlatot

adott be a ZÁÉV - és ezzel az árral lehet nyertes. A korábbi, eredeti kiírás mindenesetre még egyéb feladatokra, például a régi ingatlan homlokzati felújítására és nyílászáróinak cseréjére is szólt. Ezt tehát már elviekben nem muszáj elvégezni. Ismeretes, hogy a zalai cég építheti Pécsett a Rátgéber Lászlóhoz köthető

pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémiát Pécsett. A ZÁÉV-val kapcsolatosan folyamatosan találgatások tárgya, kapcsolódik-e, s ha igen, ahogyan feltételezik, miként kapcsolódhat Mészáros Lőrinchez. Erről azonban biztosat még nem tudott meg senki, az biztos, hogy a kormány egyik kedvenc építőipari cégéről van szó,

amely Matolcsy György MNB-elnök egyik rokonához, Pertesztegi Imréhez kötődik. Lapunknak egyébként tavasszal ő maga, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója válaszolt. A Modern Városok Programból a pécsi egyetemnek juttatott forrás célja, mint írtuk is már korábban szintén, a fizetős idegen nyelvi képzések felturbózása: a

pécsi külföldi hallgatók számának megduplázása. Akkor, 2015 nyarán mintegy kétezer-ötszáz külföldi hallgató tanult Pécsett, a cél tehát az ötezres szám elérése. Ma már 100 országból mintegy 4000 külföldi diák tanul Pécsett. Tavasszal azt írta a Szabad Pécs a fentebb belinkelt egyik cikkben, hogy értesülésünk szerint,

ha lesz megegyezés, az nagyjából 14 milliárd forint körüli összegen történhet majd.  Illetve, hogy nagyon csodálkoznánk, ha végül nem a ZÁÉV lenne a befutó.
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2017-09-07 pecsma.hu A szocik szerint új emberek kellenek

A szocialisták a közgyűlés zárt ülése alatt sajtótájékoztatón ismételték el korábbi álláspontjukat, ugyanakkor némi zavar is keletkezett, miután nem igazán tudták, hogy a központi sajtómeghívóban kik kiket tiltottak le. Egy komlói MSZP-s már azt is tudja, hogy Pécsen ki akar polgármester lenni a Fidesznél. A pécsi

közgyűlés pénzügyi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, Gulyás Emil, az MSZP városházi képviselője és a komlói Szakács László, az MSZP parlamenti képviselője. Szakács arról beszélt, hogy “meg fogják keverni az adókat, rossz döntéseket hoznak, összevonnak kulturális intézményeket”. A komlói volt alpolgármester

hozzátette, a pártállami időket idézi a Fidesz-KDNP frakciószövetség elnökségének létrehozása, ez egy kísérlet, a Pécsi Vízműnél és a Zsolnay-gyárban történtek után ide befektető nem jön. Mindenesetre Szakács szerint fel kell oszlatni a közgyűlést és új választásokat kell kiírni, mert nem tudják helyrehozni a város

helyzetét, látták az elmúlt nyolc évet. A korábban városvezető MSZP politikusa azt mondta, hogy teljesen új politika, új emberek kellenek, akik tízezer munkahelyet és 15 ezer egyetemistát tudnak hozni. A fideszes városvezetés elvesztette a fideszes kormány bizalmát. Páva Zsolt polgármester nyakára ültették azt a

bizottságot, amit két fideszes polgármester vezet, az egyikük polgármester akar lenni – mondta. – Ha a polgármesterben már nincs is tartás, legalább egészséges életösztön lenne benne, hiszen most mindent ő fog aláírni – mondta. A politikus arra a kérdésre, hogy miért postáztak olyan meghívót az MSZP-sek a saját

sajtótájékoztatójukra, melyben kikötötték, hogy bizonyos médiumok nem kérdezhetnek tőlük, azt mondta: “Bocsánat, a kérdést nekem címezte, de nem fogok rá tudni válaszolni, nem én küldtem ki, biztos vagyok benne, hogy ennek a helyzetnek szól. Félnek és van rá okuk”. Ezt követően azonban ismételten arra

hívták fel a figyelmet a sajtómunkások, hogy az MSZP meghívójáról van szó, azt felelte: “Ja, hát igen, ja, hogy a miénkben, ja, tudja, a fideszes pártmédiának nem válaszolunk”. Gulyás Emil, az MSZP városházi képviselője egyébként beszélt arról is, hogy ugyanazokkal a személyekkel, városvezetőkkel nem lehet

nekimenni a bajoknak. A hatalmas felháborodás után újabb bizottságot hoztak létre, a konszolidációs csomagot, a megszorító csomagot még nehezen lehet átlátni. Orbitális hazugság, hogy csak a multikat érinti az építményadó, negatív irányba hozzák a várost, előbb-utóbb nem is lesz értelme itt élni. Arra az ellenzéki

portáltól érkező kérdésre, hogy mégis mit tennének másképpen, hiszen korábban 40 milliárdos adósságot hoztak létre, illetve egy 6 milliárdos hiányt egy ingatlancsomag eladásával kompenzáltak, azt mondta: “szembesítenék a kormányt azzal, hogy elégtelen az önkormányzatok finanszírozása”. Emlékezetes, hogy

kormányzati támogatással a Magnus Aircraft a közelmúltban jelentette be, hogy Pécsen építi fel új repülőgépgyárát, az ITSH a belvárosban már két irodaházat működtett, az amerikai Harman kormányzati támogatással szintén megvetette a lábát Pécsen, a közel 1000 főt foglalkoztató Hauni újabb bővítésre készül, az

Amalgan szintén megtette ezt, új raktárbázist hozott létre a Bader a nyugati városrészben, de például a Matro, vagy éppen a Kontakt Elektro is folyamatosan fejleszt, ahogyan a dohánygyár is. Ugyanakkor megemlíthető, hogy a Pécsi Tudományegyetem hivatalos adatai szerint jelenleg is 20 ezren tanulnak az universitas

különböző fakultásain. Az egyetem kormányzati támogatással 24 milliárdos fejlesztést tervez. A testület feloszlatása után egyébként egy új választás kiírása és megtartása a város lakóinak 50 millió forintjába kerülne a választási bizottság becslése szerint.
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2017-09-04 Pécsi Hírek Páva: gyorsítani kell a gazdaságfejlesztést 

Péntek délután tartották az ünnepi városi közgyűlési ülést a Zsolnay-negyedben, ekkor került sor a kitüntetések és a díszpolgári cím átadására is. A zenével, műsorral tarkított ünnepi ülésen Páva Zsolt, Pécs polgármestere mondott beszédet. Utalt rá, aznap tartották az egyetemalapításra emlékező ülést is, s kiemelte, a

város hivatalos ünnepe is azért van e napon, mert a város emlékezni kívánt az első magyar egyetem alapítására.

– Ez az együttműködés az egyetemmel nem ma kezdődött – fogalmazott a városvezető.

– A pécsi egyetem nem képzelhető el a város nélkül, Pécs nem képzelhető el az egyetem nélkül. Hangsúlyozta, az együttműködés nem csak szívélyes, de számos olyan program folyt és folyik, amelyek a várost is gazdagítják, elég itt például csak a 400 ágyas klinikára vagy épp az onkológiai központra gondolni. Páva Zsolt

elmondta, a Modern Városok Program keretében újabb hatalmas, 24 milliárdos fejlesztést kezd el az egyetem Pécsett.

– Erőforrásként tekintünk az egyetemre, de vannak elvárásaink is. Ha ugyanis nem tudunk tudást rendelni a gazdasági fejlesztések mellé, homokra építkezünk – mondta a városvezető. Páva Zsolt beszédében foglalkozott a város gazdasági helyzetével is. Mint fogalmazott, régóta, 20 éve kiemelt téma, milyen legyen a

város gazdasága. Ismert, hogy Pécs bányászváros volt, ám ez eltűnt, és eltűnt vele az adóerő is. Hangsúlyozta, megválasztása óta kiemelt célja a gazdaság fejlesztése, a helyiek a Pécs Konzultáció során is ezt tartották a legfontosabbnak. A polgármester szerint a jelenlegi helyzet kétarcú: egyrészt ott vannak a megtett

intézkedések, készen áll az ipari park, a TOP-forrásokat is a gazdaság fejlesztésére csoportosítják. A mérleg másik serpenyője viszont azt mutatja, ez a munka nem történt a kellő sebességgel.

– Ezt a gazdaságfejlesztő munkát fel kell gyorsítani, még akkor is, ha már vannak kedvező jelek, elég csak a legutóbbi repülőgépgyári beruházásra gondolni – mondta Páva Zsolt.

– A következő időszak fő kihívása, hogy ezt a munkát javítsuk, gyorsítsuk. Ha ezt megtesszük, nem lesz gond a város gazdaságával. Páva Zsolt beszéde után adták át a városi kitüntetéseket, idén a város díszpolgára ebben az évben Tillai Ernő Ybl-díjas Építészmérnök, fotóművész lett. 
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2017-09-04 Pécsi Hírek 650 éve alapították a pécsi egyetemet 


Fanfárral vette kezdetét a pécsi egyetem jubileumi ünnepe, amelyet az idén 650 éves universitas alapításának napján rendeztek meg. A díszünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett az egyházi vezetők, a politikai, a tudományos, művészeti élet képviselői mellett. Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy

az első magyar egyetem alapításának 650 éves jubileuma alkalmából szeptember 1-jét a Magyar Felsőoktatás Napjává, az 1367-es pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja. A jeles dátumról a Kodály Központban rendezett ünnepségen emlékeztek meg pénteken. Bódis József, a PTE rektora nyitotta meg a

2017/18-as tanévet, aki elmondta, hogy ma az első magyar egyetem alapítása, egyúttal a magyar felsőoktatás születése előtt tisztelgünk. Hiszünk a tudomány erejében, az oktatásban és kutatásban, az alázatos sok-sok munka nélkül nem lenne Richter Gedeon, Prezi, vagy éppen lombikbébi sem – hangsúlyozta Bódis

József. Páva Zsolt, Pécs polgármestere beszédében kiemelte: V. Orbán pápa rendelte el 650 éve, hogy Pécsett egyetemi képzés induljon, a középkori egyetem pedig sikeresen is működött a korabeli dokumentumok alapján. Hangsúlyozta: a város és az egyetem egymás nélkül nem létezik. Ezt pedig alátámasztja az is,

hogy 2009 óta új korszakba lépett a kapcsolat, amivel hatékonyabb és fejlődésívű az együttműködés. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke köszöntőjében elmondta, felemelő együtt ünnepelni a 650 éves jubileumot, ami egyben a magyar felsőoktatás napja is. A pécsi egyetem krónikája valóban magyar

történet, az első alapítást a megszakítás miatt újraalapítások követték – mondta ünnepi beszédében a miniszterelnök hozzátéve: a PTE a magyar tudományos élet erőcentruma. A kormányfő szerint korunk legégetőbb kérdése, hogy milyen jövőnk lesz. „Ma a jövőképek vitája, harca is zajlik, de csak kétféle jövő van: az

egyik, amit mi választunk, a másik az, ha csak ülünk, várunk, mások döntenek felettünk. Vagy készek leszünk küzdeni, vagy pedig elfogadjuk azt, ami jönni fog. A választás elsősorban a diákokon múlik, és az lesz Magyarország jövője is”. Emlékeztetett rá, volt, amikor elég volt európai áramlatokban bíznunk, a

kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedék abban hihetett, hogy elég a megalkuvás nélküli törekvés a szabadságra, Európa újraegyesítésére. De ma új utakat kell keresniük a diákoknak, mert ha hagyjuk magunkat arra sodortatni arra, amerre Európa tart, akkor el fogunk esni. Ha engedjük a demográfiai hanyatlás és a

migrációs nyomás erősödését, azt, hogy a kulturális világunk és, hogy Európa arculata megváltozzon, ha engedjük, hogy katonailag másokra szoruljon, akkor el fog tűnni Európa – figyelmez tetett. Kiemelte, azt szeretné, hogyha a pécsi egyetem a jövőben nemcsak Közép-Európában, hanem egész Európában is az elsők

közé kerülne, ehhez rendelkezésre áll a Modern Városok Program keretében 24 milliárd forint fejlesztési forrás, aminek „minden egyes forintja itt hasznosulni fog”. Az ünnepségen díszdoktorrá avatták Buzsáki György agykutatót, Pro Universitate Quinqueecclesiensis

kitüntetésben részesült Kovács L. Gábor akadémikus, egyetemi tanár és Christopher Wilson, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. Először adták át a jubileumi évre való tekintettel alapított Nagy Lajos Király-díjat, amelyet a Pécsi Egyházmegyének ítéltek oda. 
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2017-09-02 Magyar Hírlap Orbán: A huszonnegyedik órában van Európa.

A miniszterelnök szerint megjelentek azok a szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni” Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint az idén – fogalmazott Orbán Viktor Pécsen a magyar felsőoktatás napján. A miniszterelnök

Európa jövőjéről is beszélt, aminek kapcsán hangsúlyozta: ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor a kontinens el fog tűnni. A családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei – jelentette ki Orbán Viktor a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett

díszünnepségen tegnap. A kormányfő a távirati iroda tudósítása szerint felhívta a figyelmet, hogy jövőre már „egy európai középállamhoz méltóan” 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben.

Emlékeztetett, hogy a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Orbán Viktor korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét, és rámutatott: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. „A

mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére” – fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő figyelmeztetett: ha engedjük, hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai

hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni. „Európa a huszonnegyedik órában van” – nyomatékosította Orbán Viktor, hozzátéve: megjelentek azok a szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája szerint már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte:

a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és „a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szerint a kontinens jövőjét pedig azok a közép-európai országok

határozzák meg, amelyek „nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni”. A kormányfő kitért a Modern városok programra is, amelynek részeként a Pécsi Tudományegyetem huszonnégymilliárd forintos fejlesztéshez jut. Kiemelte: a több mint

húszezer hallgatóval, ezerötszáz fős oktatói gárdával és mintegy ötvenhatmilliárd forint költségvetéssel rendelkező intézmény megfelel a felsőoktatással szemben támasztott elvárásnak, vagyis annak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Orbán Viktor

felidézte, hogy januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen huszonhét százalékos emelést jelent, 2020-ra pedig a jelenleginél húszezerrel több kutató képzését tervezik. A kormányfő az ünnepség előtt Pécs gazdasági helyzetéről

azt mondta: a város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani, és ebben számíthatnak a kormányra a pécsiek. Azt azonban leszögezte: aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg a rendet is.
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2017-09-02 Népszava Fideszest kerített körbe a Fidesz Pécsen

A pécsiek többsége nem érti, miért és miért épp most helyezte pártja politikai gyámság alá Páva Zsoltot, a város fideszes polgármesterét. A Fidesz– KDNP városi képviselőcsoportja szerdán hozott létre egy új testületet, ami Pécs stratégiai kérdéseiben döntéseket készít elő és döntéseket hoz. A grémiumnak tagja a

polgármester és a város két alpolgármestere, valamint Csizi Péter és Hoppál Péter, Pécs egyéni körzetben megválasztott kormánypárti országgyűlési képviselői. A pécsi önkormányzat adóssága az elmúlt két-három évben folyamatosan nőtt, az ellenzéki pártok szerint már mínusz 15–24 milliárdra tehető. A tartozás

nagyságát a városvezetés sosem közölte, ugyanakkor nem cáfolta az ellenzék állításait. A csődveszély indokolttá tette valamiféle szakértői csoport felállítását a kiútkeresésre, ám hogy ez a team jött létre, az indokolhatatlannak tűnik. Hisz az említett adósságot nem Páva Zsolt hozta össze, hanem nagyrészt épp az a

csapat, amely most stratégiát ígér a város gondjainak megoldására. Páva nem önjáró típus, számos jele volt annak, hogy a héten létrehozott csapat tagjai és a párt országos vezetése megszabta döntéseit. De azért is védhetetlen az új testület összetétele, mert abban nincs olyan, akinek átfogó közgazdasági ismerete

volna. Az meg különösen kínos a csoport létében, hogy döntéseket hozna a város sorsáról, hiszen arra nincs jogi felhatalmazása. A csődhelyzet, a bajok titkolása és a döntésekre létrehozott jogtalan testület okán a Jobbik, az MSZP és az Együtt pécsi szervezete a fideszes többségű közgyűlés feloszlatását és Páva

távozását sürgeti. A jelek alapján utóbbira nem kell sokáig várni, mert az új testület létrehozása azt sugallja: ha marad is Páva, akarata nem lesz, s a következő önkormányzati választáson nem jelölik újra. Legalábbis így vélik ezt a város közügyei iránt érdeklődő pécsiek. Az elmúlt nyolc év ugyanis nem sok sikert hozott a

Fidesznek Pécsen. A város lélekszáma drasztikusan csökkent, a fiatalok menekülnek a városból. Ennek fő oka, hogy alig van piaci alapon működő, perspektivikus cég a városban. A Páva vezette önkormányzat háromszor is einstandolni próbált egy-egy céget befektető partnerétől. Ez amúgy nem Páva ötlete volt, ő –

mint kiszivárgott – felsőbb parancsra cselekedett. A polgármester sosem tűnt invenciózus, menedzserszemléletű vezetőnek. Hogy háttérbe szorításának mi az oka, azt a pécsiek is csak találgathatják. Talán az, hogy a Fidesz ráébredt, vele már nem lehet nyerni legközelebb, ezért ki kell vezetni a politikai porondról.

Ennek módja arra hajaz, hogy őt próbálják bűnbakká tenni a város súlyvesztésében. A Fidesznek – információink szerint – nincs még biztos jelöltje a polgármesteri posztra. Csizi és Hoppál nem szívesen kockáztatja parlamenti helyét, arról nem is szólva, hogy a forrásszegény városban kemény konfliktusokat kell

vállalnia majd egy városvezetőnek a pénzek elosztásakor. Hallani arról, hogy egy szakmailag elismert, a párthoz kevésbé kötődő civilt próbálnak felépíteni a választásokig. Ettől még marad a kérdés, hogy miért Orbán pécsi látogatása előtt kellett Pávából bűnbakot csinálni. Pénteken a bukott Páva ezerszer inkább téma

volt Pécsen, mint az egyetem ünnepe kapcsán érkező miniszterelnök. Azt sem értik sokan, hogy Páva miért vállalja ezt a meg alázott szerepet. Egyik ismerőse szerint családja jövőjét óvja.

„Viktor, nem látunk itt szívesen”

A Pécsi Tudományegyetem elődjét 650 évvel ezelőtt alapították, az évfordulóról tegnap emlékeztek meg. Az ünnepségen Orbán Viktor beszélt az Európát veszélyeztető migránshelyzetről, majd méltatta az első magyarországi egyetemet, amelyen 24 milliárdos fejlesztési program indult. Mindeközben a PTE tanárai

közül többen is úgy vélik, hogy az intézmény a kormány döntéseinek hatására 2010 óta hanyatlik: hét éve még 28 ezren, most alig 20 ezren járnak ide, 2010-ben 58,5 milliárd forint volt az intézmény tervezhető bevétele, 2017-ben 48,3 milliárd. Pécsi egyetemisták a Zsolnay negyed hídjára molinókat feszítettek ki

tegnap, melyeken az állt: „Szabad ország, szabad egyetem”; „Viktor, nem látunk itt szívesen”. Az akció után megjelentek a Zsolnay negyed biztonsági őrei, akik leszaggatták a molinókat. Az aktivisták szerint ezzel megzavarták a gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogukat, velük szemben csak a

rendőrség léphetett volna fel, amit jeleztek is az őröknek. 
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Orbán Viktor társaságában ünnepelheti 650 éves jubileumát az egyébként 1921-ben Pécsre költöztetett és 2000-ben nevében is egységbe kovácsolt Pécsi Tudományegyetem. Bár egy politikus feltűnése illusztris egyetemi eseményeken mindig kicsit önellentmondásos a politikát “elvből elutasító” egyetemi vezetés

részéről, miniszterelnökünk megjelenése annak fényében már cseppet sem meglepő, hogy a Kormány 2016-ban 24 milliárd forintot ajánlott fel a Modern Városok Program keretében a PTE-nek. Egy ekkora összeg méltó kompenzációt érdemel, mi meg sem állnánk a Jubileumi Megnyitónál... Az első Magyar

Felsőoktatás Napján azonban inkább érdemesebb áttekinteni, hogy mit jelent az ország évek óta toplistás leszakadó régiója számára a megyeszékhelyi szerep egyetemvárosivá formálása. Illetve egész pontosan: mit jelent mindez a város ingatlanpiacára nézve? 1990-től ’96-ig gyors tempóban és nagyon eredményesen

zajlott le Pécsen a privatizáció. Országos szinten is kimagaslóan gyorsan és olcsón biztosították a korábbi lakók számára az állami tulajdonú ingatlanok felvásárlását (olykor a piaci ár 90%-os csökkentésével is). A hullám lecsengése után egyébként az eladások nem álltak le, alacsony szinten stagnálva ugyan, de a mai

napig folytatódnak. A megmaradt non-profit közösségi bérlakás-szektor (ami jelenleg önkormányzati tulajdonban van) országos szinten az összes lakás kevesebb mint 4%-a, amely mérete miatt nem tud hatni a piaci árak alakulására, így az államnak csak szabályozási és támogatási eszközei vannak a lakbérek

befolyásolására. Ez a terület azonban egyelőre alulszabályozott és mégis bonyolult, amely sem a bérlők, sem a bérbeadók jogait és kötelezettségeit nem biztosítja megfelelően. A tulajdonos számára biztonságosabb rövid távú szerződések a bérlakást egy átmeneti, bizonytalan lakhatási formává teszik. Az elmúlt évek

magánbérlakás-piacán megfigyelhető tendenciák még riasztóbb képet festenek. Hetente jelennek meg cikkek, tanulmányok és szerveznek beszélgetéseket a lakáspiac szétszakadásától, drágulásáról, területi elszigetelődéséről. A piacon megjelenő új generáció (akik csak a nagyvárosokban találnak munkát, alacsony

jövedelmük és kevés megtakarításuk miatt nem tudnak, vagy akarnak hitelt felvenni és saját lakást vásárolni) számára az albérlet az egyetlen lehetőségük arra, hogy lakhatásukat megoldják. Ők osztoznak a szolgáltatási szektorban dolgozó magasabb keresetűekkel, cserediákokkal és turistákkal, akik sokkal magasabb

bérleti díjat is hajlandók kifizetni, ráadásul a lakáskiadók számára kevésbé kockázatos csoportnak számítanak. Ma tehát a magánbérlakásba kényszerülő legalacsonyabb jövedelmű csoportoknak a legmagasabb jövedelműekkel kell megférniük a kisszámú bérlakáspiacon, ahol a szabályozásból adódó kockázatok eleve a

magasabb jövedelműeknek kedveznek, így mind területileg mind minőségileg kettészakad a bérlakáspiac. A Modern Városok Program nem egyszerűen egy egyetemi fejlesztés, sokkal inkább várostervezési befektetés. Ennek tükrében viszont felelőtlen és infrastruktúrailag nem alátámasztott. Végtelenül

leegyszerűsítve a város ingatlanpiacán belül két front húzódik: egyetemista vs. városlakó és külföldi, ill. tehetős hallgató vs. szociálisan rászoruló hallgató. Okos ingatlanfejlesztéssel, városi szintű lakáspolitikával és országos szinten a lakáskiadás biztonságosabbá tételével megelőzhető lenne az alacsonyabb

jövedelemmel rendelkező, ám akár hosszabb távra tervező bérlők kiszorulása a lakáspiacról. Mivel utóbbira egyelőre nincs kilátásunk, Orbán Viktor látogatása ugyanis valószínűleg nem lakáspolitikai megfontolásból valósul meg, érdemes néhány általános megállapítást tenni a létező problémákra vonatkozóan, hogy

előbbieknek alapot adjunk. A külföldi hallgatók (jelenleg 2700-an) évente a tandíjon felül közel 6 milliárd forintot hagynak a városban. Nagyarányú költésük azonban nem feltétlenül (illetve nem csak) a város egyébként meglehetősen szegényes szórakoztatóiparában tűnik el, hanem az általuk keresett kényelmes

(legalább kétszobás) és jól megközelíthető, az egyetemek vonzáskörzetében lévő ingatlanokban. Felismerték ezt a helyi ingatlanpiac szereplői is, így sorozatban valósulnak meg a látványos befektetések, amelyek apartman-jellegükkel és magas bérleti díjaikkal következetesen szűkítik le célcsoportjukat. A lassú

ingatlanfejlesztés mellett azonban még gyorsabb reakcióra volt képes a tulajdonosi lakáskiadás, az Uránváros határait vészes iramban átlépő Egyetemváros hozza magával jellemző ingatlanárait és bérlői előírásait, kiszorítva az eddig hagyományosan megfizethető társasházi szektorból az itt lakást kereső családokat,

dolgozókat. A Modern Városok Program a meglévő kollégiumok fejlesztésével, szolgáltatás-központúvá tételével kívánja visszacsábítani külföldi hallgatóit az egyetemi keretek közé. Emellett azonban számuk drasztikus növelésére is törekszik, 2020-ig az 5000-res álomhatár a cél. A jelenleg 3 tervbe vett kollégium

felújítás 578 férőhelyet biztosítana, miközben jelenleg kicsit több, mint 3000 diák lakhatását tudja megoldani az egyetem és még így is évek óta szorulnak fiatalok a magánbérlakás-piacra szobabérlőként, amely egy szociálisan rászoruló hallgató számára a havi bevételeinek több, mint felét is elviheti. Azzal tehát, hogy

milliárdos fejlesztésekből tesszük vonzóbbá és így drágábbá is a már meglévő kollégiumokat, kiélezettebb versenyhelyzetet teremtünk egy olyan szektorban, amely a rászoruló diákok lakhatását hivatott megkönnyíteni. Így jelenleg egy csoport megsegítését csak két másik csoport látványos hátrányba kerülésével, a

város szerkezetére pedig véglegesen szegregáló hatással tudja elképzelni az egyetem és a város. A megoldás ebben az esetben nem meglepő módon egy már létező elképzelés, olyannyira, hogy csiráiban már Pécsett is megjelent, sajnálatosan (bár kevésbé meglepő módon) egy telekmutyi kíséretében. Az

Orvostudományi Karral szemben található, régóta üresen álló telek legutóbbi sajtómegjelenését rögtön két üggyel érdemelhette ki: egy magánberuházó tervez apartman-jellegű, soklakásos, egyetemistákra szabott, többnyelvű szolgáltatásokkal kiegészített ingatlant építeni a területre; a lehetőséget pedig a helyi

Önkormányzat rendeletalkotó rugalmasságának köszönheti. Bár a megvalósítás politikai szempontból sajnálatos, az ötlet megfontolandó. A hagyományos kollégiumnál magasabb színvonalú, piaci alapon bérelt, szolgáltatásokat nyújtó elhelyezés, akár az egyetemen keresztül is megvalósulhatna szerződéses keretek

között. Az egyetem ösztönözhetné a helyi ingatlanberuházókat, hogy kampusz-jellegű telekbeépítésekkel célzottan fedje le az igényeket, cserébe ingatlanpiaci vadászat helyett, az egyetem közvetíti ki a fizetőképes bérlőket. Emellett a meglévő kollégiumi férőhelyek felújításával és bővítésével továbbra is szociális

alapon gazdálkodhat állományával az egyetem, visszacsábítva azon hallgatóit, akik jelenleg gazdaságosabbnak érzik a megosztott lakásbérletet, illetve reális alternatívát biztosítva a vidékről érkezőknek. Így fokozatosan feloldódhatna az egyetemen belüli feszültség, új ingatlanbefektetői tőke jelenne meg a piacon,

amely nem a város lakossága számára megfizethetetlen luxuslakás építésre specializálódna, megnyitná a magánbérlakás-piac kapuit az onnan kiszorultak előtt és újra integrálni tudná az egyetemvárosi területeket a pécsi vérkeringésbe. 24 milliárd forintot okosan is el lehetne költeni, sajnos az okos költekezésre

mostanában egyre kevesebb példa akad. Így nehéz a kortársaktól tanulni.
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2017-09-02 Echo TV Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is, mondta Orbán Viktor
Echo TV - Híradó 2017.09.02 - 07:11 (hossza: 3 perc) - Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, olyan lesz Magyarország és Európa jövője is, jelentette ki Orbán Viktor a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 évfordulóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák.

A kormányfő hozzátette, 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben.

http://app.lib.pte.hu/ek

/napisajto/download.ph

p?id=246550&date=201

7/09/02&filename=2465

50.pdf

2017-09-02 Dunántúli Napló A múlt és a jövő találkozott az egyetem jubileumi ünnepén 

Történelmi távlatokat felölelő, a tudomány, a kultúra és a közélet összefogását megjelenítő ünnep köszöntötte Pécs és az ország első egyeteme 650 évvel ezelőtti alapításának jubileumát pénteken a baranyai megyeszékhelyen. Ritka pillanat, hogy egy ünnepség összes fő felszólalója ugyanabból a dokumentumból

idézzen, de ebben is különlegesnek bizonyult pénteken a Pécsi Tudományegyetem jubileumi eseménye. A Kodály Központban nemcsak az első magyarországi egyetem alapításának 650. évfordulóját köszöntötték, hanem az ennek tiszteletére szintén szeptember 1-jére az országgyűlés által a magyar felsőoktatásnak

szentelt napot is, egybekötve az intézmény új oktatási évének megnyitójával. A tudomány magvai A szavak, amelyekhez Orbán Viktor miniszterelnök, Bódis József, a PTE rektora és Páva Zsolt pécsi polgármester egyaránt fordultak, az egyetem alapítását engedélyező, 1367. szeptember 1-jén kelt pápai oklevélből valók.

V. Orbán pápa ebben nevezte Pécset a „tudomány magvainak elhintésére különösen alkalmasnak” és olyan intelmeket is megfogalmazott, amelyeket az állami, egyházi, egyetemi és városi vezetők egyaránt magukénak érezve idéztek. Bódis József a jubileumot köszöntve és a tanévet megnyitva úgy fogalmazott, az

elmúlt 650 év tudást és kultúrát, kiművelt emberfőket adott a városnak és a világnak, mindent, ami a világot előbbre viszi. A PTE mai helyéről is szólva a húszezer hallgatót befogadó intézményt a térség meghatározó szereplőjeként, a jövőben újabb hatalmas fejlődés előtt álló egyetemként mutatta be. Utalt a Modern

Városok programra, amely révén 24 milliárd forintot fordíthat fejlesztésre az egyetem az elkövetkező években.
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2017-09-02 magyaridok.hu Orbán Viktor: az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák

Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Pécsen a magyar felsőoktatás napján korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hozzátette: jövőre már – ahogy egy európai középállamhoz méltó – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra. Palkovics László egy tegnap reggeli budapesti

sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a felsőoktatás területén is számos fejlesztés várható, az egyetemek és a főiskolák számláin jelenleg összesen 280 milliárd forint forrás található. Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint az idén – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap

Pécsen, hangsúlyozva: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján, a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – ahogy egy európai középállamhoz méltó – 552 milliárd forinttal többet

fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének

nevezte a magyar fiatalok jövőjét. A miniszterelnök hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. A pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök. Az intézménynek a Modern városok program keretében

megvalósuló, 24 milliárd forint értékű fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és 56 milliárd forint költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi

alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni.

Palkovics László oktatási államtitkár egy tegnap reggeli budapesti sajtó-tájékoztatón beszélt arról, hogy a most induló tanévben mindenki arra tud koncentrálni, ami a feladata: a diákok arra, hogy tanuljanak, a tanárok arra, hogy tanítsanak, az iskolafenntartók pedig a feltételek biztosítására. A felsőoktatás napja

alkalmából az államtitkár elmondta, a felsőoktatás területén is számos fejlesztés várható, az egyetemek, főiskolák számláin jelenleg 280 mil-liárd forint forrás található.
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2017-09-02 Magyar Idők Orbán Viktor: az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák ua.
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2017-09-02 pecsinapilap.hu A pécsi MSZP ellenzéki szövetséget akar fideszesekkel is!

Az MSZP pécsi vezetői a város önkormányzatának feloszlatását, Páva Zsolt polgármester lemondását vagy leváltását, valamint egy ellenzéki szövetség megalakulását kezdeményezik, nem is akármilyet. A pécsi önkormányzat feloszlatását kezdeményezik és Páva Zsolt polgármester lemondását követelik az MSZP pécsi és

megyei képviselői – jelentette be pénteken, a Város Napján rendezett ünnepi közgyűlés előtt a Zsolnay Kulturális Negyedben Gulyás Emil, a szocialista párt pécsi elnöke. Hozzátette, bízik abban, hogy a pécsi ellenzéki pártok és néhány fideszes képviselő is csatlakozik kezdeményezésükhöz. Az így létrejött ellenzéki

szövetségnek (melynek nem lenne tagja a Jobbik) a célja az lenne, hogy ellenőrizni tudják a városvezetés munkáját. Ennek oka az, hogy az MSZP szerint nem demokratikus, törvénybe ütköző a napokban megalakult városi stratégiai döntéshozó testület létrejötte. Ha Páva Zsoltot sikerül leváltaniuk, vagy ha a

polgármester lemond, közös megegyezéssel indítanának egy jelöltet a polgármesteri posztra. Azt, hogy kit, egyelőre nem tudják. Szakács László, az MSZP országgyűlési képviselője a Csizi Péter országgyűlési képviselő által bejelentett testület létrehozása kapcsán elmondta, hogy a testület megalakítása szerinte is

törvénytelen módon történt, valamint úgy véli, a város problémáit ezzel nem fogják tudni megoldani a városvezetők, akiknek a hibája az, hogy Pécsre ma olyan „zsáktelepülésként” néznek az emberek, ahonnan elvándorolnak az emberek és a vállalkozások. Az eseményen Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti

frakcióvezetője elmondta, hogy a pécsi egyetem az elmúlt évek során „áldozatul esett” a kormány oktatáspolitikájának. Ezt azzal indokolta, hogy míg 2010-ben több mint 30 ezer hallgatója volt a PTE-nek, addig jelenleg 20 ezer. Kiemelte, hogy 2018-ban kezdeményezni fogják az egyetemi kancellárok (akiket kápóknak

hívott) eltávolítását, és segíteni fogják az egyetemeket abban, hogy visszanyerjék autonómiájukat. A PTE 24 milliárd forintos jövőbeni fejlesztéséről ezt követően azt mondta, hogy az egy olyan túlárazott Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozás, amit nem tud felvállalni az egyetem.
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2017-09-02 Nógrád Megyei Hírlap Egyetemi születésnap, ingyenes a tankönyv

Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett

díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – „ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei

felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. A „mi kommunizmusból kitörni igyekvő

nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. ”Ha engedjük”, hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a

demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, „ma még ismeretlen világban” fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában van – jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: megjelentek

azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és „a mindent

egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek „nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni”. A pécsi egyetem ennek a közép-

európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett. A Pécsi Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program

keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd

erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A

miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (...), „amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen”. Bódis József, a PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a

minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana. A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba – tette hozzá.Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben,

enélkül nem lenne társadalmi fejlődés – mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is – szögezte le. A PTE jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott

fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a programot maradéktalanul végrehajtani – jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a

PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de

Castello apostoli nuncius tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító

Agy díjban részesült.Az egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás

napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi egyetem – mint első magyar egyetem – alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük.
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2017-09-01 mszp.hu Az MSZP a pécsi közgyűlés önfeloszlatását javasolja

Már ha Páva Zsolt nem mond le posztjáról. Erről, a pécsi egyetemet és a várost sújtó problémákról beszéltek szocialista politikusok pénteken, a város napján közös ajtótájékoztatójukon. Tóth Bertalan, Szakács László és Gulyás Emil tartott sajtótájékoztatót a Zsolnay negyedben pénteken délután.- Pécs város napja van,

bár ezt Pécs és az egyetem vezetése ma külön tartja meg, városunkba látogatott a miniszterelnök, tegnap gyámság alá helyezték Pécs polgármesterét – sorolta a sajtótájékoztató apropóit Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti frakcióvezetője. A politikus gratulált és sok sikert kívánt a pécsi egyetemnek. Hozzátette: a PTE

áldozatul esett a Fidesz oktatási politikájának, a hallgatók száma kétharmadára, a magyaroké felére esett vissza. Bár 24 milliárdos fejlesztéshez jutott az egyetem, a Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozás olyan túlárazott ajánlatot adott a szállások építésére, amit a PTE nem tud felvállalni, a rektor is arról beszélt:

további forrásokra van szükség. A pénz Orbán Viktor szavaival ellentétben nem Pécsett, hanem nemstróman Mészáros Lőrincnél hasznosul. Tóth kiemelte: Orbán a délelőtti ünnepségen beszélt a - PTE ünnepségén részt sem vevő – diákoknak a fősodorral és a multikulturalizmussal való szembemenésről. Ám a diákok

láthatóan a Fidesz oktatáspolitikájával mennek szembe, egy friss felmérés szerint 540 ezer fiatal szeretné Magyarországot elhagyni. - Azokat a kápókat, akiket most kancellárnak hívnak, 2018 után el kell zavarni az egyetemek mellől, utóbbiak kapják vissza az autonómiájukat – mondta Tóth Bertalan. – El kell zavarni a

nemstróman befektetőket is, hogy a pécsi egyetem megvalósíthassa fejlesztéseit. Szakács László, az MSZP parlamenti frakcióvezető helyettese elmondta: nem fogadják el, hogy ennyire méltatlan helyzetbe hoznak egy várost azzal, hogy a fideszes urak egymást leckéztetik, hogy törvénytelen módon létrehoznak egy

irányító testületet – utalt a politikus a tegnap napvilágra került puccsra. Hozzátette: ráadásul azok ülnek a testületben, akik informálisan eddig is vezették a várost, és pontosan látszik, hogy ugyanazok az emberek ugyanazokat a hibákat fogják elkövetni. – Pécsnek olyan vezetésre van szüksége, amely megakadályozza,

hogy 15-20 ezer ember elvándoroljon – mondta Szakács. – Olyanra, amely együtt tud működni az egyetemmel és képes 10-15 ezer magyar hallgatót idevonzani és legalább 10 ezer munkahelyet tud itt teremteni. Olyan vezetés kell, amely nem zsáktelepülésként irányítja Pécset. A politikus hozzátette: eddig Páva

Zsoltnak megvolt az előnye, hogy évről évre kihúzta a várost a csávából a kormány, de már az sincs meg. Szakács beszélt Orbán Viktor ígéreteiről is. – Azt mondta, a horvát határig megépül az autópálya, de csak a kökényi és a mohácsi elágazásig jutunk, Orbán hazudott a pécsieknek – így Szakács László. – Azt ígérte,

fejleszteni fogják a pécsi ipari parkot, de ott 200 hektáron egyetlen csarnok áll, a többi kaszáló. A pécsieknek olyan miniszterelnökre és vezetőkre van szüksége, akik betartják a szavukat, akik alatt nem ismétlődnek meg a pécsi vízmű és a Zsolnay gyár körüli botrányok. Gulyás Emil, az MSZP pécsi elnöke elmondta:

szerdán este egy fideszes pártirodában olyan testületet hoztak létre, amellyel a demokrácia és az önkormányzatiság látszata is megszűnt. - Ezért szeptember hetedikén, a közgyűlés előrehozott ülésén a szocialista frakció kezdeményezni fogja a pécsi önkormányzat önfeloszlatását – mondta Gulyás. – Azzal is

megelégednénk, ha a polgármester lemondana és posztjára választást írnának ki, de ha erre nem hajlandó, még ebben a megalázó helyzetben sem, akkor csak egy megoldás van: a közgyűlés önfeloszlatása. Abban bízunk, hogy ezt az ellenzék mellett néhány fideszes képviselő is támogatni fogja.
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2017-09-01 pecsma.hu A pécsi MSZP ellenzéki szövetséget akar Fideszesekkel is!

Az MSZP pécsi vezetői a város önkormányzatának feloszlatását, Páva Zsolt polgármester lemondását vagy leváltását, valamint egy ellenzéki szövetség megalakulását kezdeményezik, nem is akármilyet. A pécsi önkormányzat feloszlatását kezdeményezik és Páva Zsolt polgármester lemondását követelik az MSZP pécsi és

megyei képviselői – jelentette be pénteken, a Város Napján rendezett ünnepi közgyűlés előtt a Zsolnay Kulturális Negyedben Gulyás Emil, a szocialista párt pécsi elnöke. Hozzátette, bízik abban, hogy a pécsi ellenzéki pártok és néhány fideszes képviselő is csatlakozik kezdeményezésükhöz. Az így létrejött ellenzéki

szövetségnek (melynek nem lenne tagja a Jobbik) a célja az lenne, hogy ellenőrizni tudják a városvezetés munkáját. Ennek oka az, hogy az MSZP szerint nem demokratikus, törvénybe ütköző a napokban megalakult városi stratégiai döntéshozó testület létrejötte. Ha Páva Zsoltot sikerül leváltaniuk, vagy ha a

polgármester lemond, közös megegyezéssel indítanának egy jelöltet a polgármesteri posztra. Azt, hogy kit, egyelőre nem tudják. Szakács László, az MSZP országgyűlési képviselője a Csizi Péter országgyűlési képviselő által bejelentett testület létrehozása kapcsán elmondta, hogy a testület megalakítása szerinte is

törvénytelen módon történt, valamint úgy véli, a város problémáit ezzel nem fogják tudni megoldani a városvezetők, akiknek a hibája az, hogy Pécsre ma olyan „zsáktelepülésként” néznek az emberek, ahonnan elvándorolnak az emberek és a vállalkozások. Az eseményen Tóth Bertalan, az MSZP parlamenti

frakcióvezetője elmondta, hogy a pécsi egyetem az elmúlt évek során „áldozatul esett” a kormány oktatáspolitikájának. Ezt azzal indokolta, hogy míg 2010-ben több mint 30 ezer hallgatója volt a PTE-nek, addig jelenleg 20 ezer. Kiemelte, hogy 2018-ban kezdeményezni fogják az egyetemi kancellárok (akiket kápóknak

hívott) eltávolítását, és segíteni fogják az egyetemeket abban, hogy visszanyerjék autonómiájukat. A PTE 24 milliárd forintos jövőbeni fejlesztéséről ezt követően azt mondta, hogy az egy olyan túlárazott Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozás, amit nem tud felvállalni az egyetem.
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2017-09-01 hirado.hu MSZP: a pécsi egyetem is áldozatul esett a Fidesz-kormány oktatáspolitikájának

Az MSZP frakcióvezetője szerint a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a felsőoktatás többi szereplőjéhez hasonlóan a Fidesz-kormány oktatáspolitikájának áldozatává vált. Tóth Bertalan erről a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett pénteki ünnepséget követően beszélt a baranyai

megyeszékhelyen, sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus azt mondta: míg 2010-ben több mint 30 ezer hallgatója volt az egyetemnek, jelenlegi számuk alig éri el a 20 ezret. Felmérésre hivatkozva kitért arra is, hogy jelenleg 540 ezer fiatal szeretné elhagyni Magyarországot, egyharmaduk kifejezetten a politika és a

közélet helyzete miatt. A Modern városok program a PTE 24 milliárd forintos fejlesztését célzó projektjére térve úgy fogalmazott, hogy “a Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozás” olyan túlárazott ajánlatot tett a munkálatokra, “amit nem tud felvállalni” az egyetem. A sajtótájékoztatón Szakács László, az MSZP

frakcióvezető-helyettese reagált arra a csütörtöki hírre, miszerint a pécsi önkormányzat irányítását új, stratégiai kérdésekben a döntéseket előkészítő, de sok esetben döntéshozó testület segíti a jövőben. Azt mondta: Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester elvesztette a kormány bizalmát, és “a fejére, a helyére

ültetik” azokat az embereket, akik eddig is informálisan részt vettek a döntések előkészítésében. Pécsre olyan városvezetés kell, amely képes felismerni és megoldást találni a város problémáira – hangoztatta, majd hozzátette azt is: “Orbán Viktor hazudott a pécsieknek”, mert nem épült meg az M60-as autópálya

horvát határig vezető szakasza és elmaradt a pécsi ipari park fejlesztése is. Gulyás Emil, az MSZP pécsi szervezetének elnöke közölte: frakciójuk a következő városi közgyűlésen kezdeményezi a testület feloszlatását a döntéshozó testület létrehozása miatt.
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2017-09-01 webradio.hu MSZP: a pécsi egyetem is áldozatul esett a Fidesz-kormány oktatáspolitikájának ua.
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2017-09-01 gepnarancs.hu MSZP: a pécsi egyetem isáldozatul esett a Fidesz-kormány oktatáspolitikájának ua.
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2017-09-01 okpecs.hu Páva Zsolt nem teljesen elégedett!

És ezt a Város Ünnepi Közgyűlésén mondta el, nem sokkal a délelőtti beszéde után. Ma az ünnepségek napja van. Csak a rend kedvéért, délelőtt az egyetem ünnepelte 650 éves fennállását (erről és az ottani izgalmakról, a finom beszólogatásokról itt írtunk bővebben) a miniszterelnökkel, délután viszont már Pécs

tartotta meg a városi hivatalos ünnepséget a Zsolnay Kulturális Negyedben. Páva Zsolt nyitóbeszédében, némileg meglepő módon, arról értekezett, hogy bár nincs szégyenkeznivalója a városnak, de nem teljesen elégedett a város gazdasági ügyeivel, pontosabban azzal, hogy nagyon lassan folyik Pécs gazdasági

átpozícionálása. Számára is úgy tűnik – mondta, hogy a többi városban ez gyorsabban megy, ezért a hátralévő két és fél évben ezt tarja a legfontosabb feladatnak, vagyis a gyorsítást. Ha pedig ez sikerül, akkor “nem lesz baj a város gazdaságával” – mondta. Megint üzent az egyetemnek – délelőtti beszédéhez

hasonlóan, amikor is felemlegette, hogy “Pécs volt az egyetlen város, ami megosztotta az állami, milliárdos fejlesztési forrásokat (Modern Városok Program) az egyetemmel”, ezért pedig – szerinte – joggal támaszthatnak némi igényt és viszonzást a PTE-vel szemben. Azt hangsúlyozta, hogy elsősorban azt várják az

egyetemtől, hogy megfelelő, piacképes képzést és tudást adjon az itt tanuló fiataloknak.
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2017-09-01 bama.hu Tillai Ernőt választották Pécs díszpolgárává

Az egyetemmel való hosszú távú együttműködés és a pécsi gazdaság fejlesztése került idén Pécs Város Napjának középpontjába. A helyi kulturális csoportok színvonalas műsora, a város országos hírű büszkeségei varázsoltak ezúttal ünnepi hangulatot Pécs Város Napján. A Zsolnay-negyedben ünnepi közgyűlésen

emlékeztek meg arról a szeptember elsejéről, amikor megszületett a Pécsi Egyetem. – A város és az egyetem ma már nem képzelhető el egymás nélkül, és bár az együttműködés mindig szívélyes és barátságos volt, azért ennél gyakran több kell: programok, közös tervek és elképzelések – hangsúlyozta ünnepi

beszédében Páva Zsolt polgármester. – Újabb közös mérföldkő előtt állunk a Modern Városok Programmal, hiszen erőforrásként tekintünk az egyetemre, amely képes a mai kornak megfelelő tudás átadására, de a kutatás-fejlesztés elvégzésére is. A helyi gazdaságról szólva hozzátette: Pécs újraiparosítása nagyon

fontos feladat, amely már elindult az olyan érdemi intézkedésekkel, mint például az ipari park létrehozása a teljes közműpark kialakításával, de az ütemet gyorsítani kell. Hagyományosan az ünnepi közgyűlésen adták át a város legmagasabb szintű elismeréseit. Pro Communitate Díjban részesült a magyar kultúra

megőrzéséért az idén ötvenéves Baranya Táncegyüttes, az előremutató és innovatív szemléletéről híres Bognár József, a Somapak Kft. ügyvezetője, valamint kimagasló zenetörténeti munkásságáért, a közösségért tett elhivatott munkájáért Szabó Ferenc karnagy. Pro Civitate Díjat kapott a pécsi labdarúgás

történetének egyik legkiemelkedőbb alakjaként számon tartott Koller Viktor, a város református közösségéért tett fáradhatatlan munkájáért Dr. Szabó Szabolcs nyugalmazott tanár, illetve elkötelezettségéért és kitartásáért Tari Imre úszóedző. A Díszpolgári Címet viselheti ezentúl a ma már kilencvenéves Tillai Ernő

építészmérnök, aki örök lenyomatot hagyott a város életében. Elmondta: a pécsi munkái közül szívügyeként hét iskolát tervezett, ezekből egyik Ybl-díjat is kapott, amelyekre mindig meleg szívvel emlékezik. Megemlítette az általa megálmodott, ma is látható áruházakat, irodaházakat és panelházakat.
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2017-09-01 Dunántúli Napló Tillai Ernő kapta a díszpolgári címet ua.
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2017-09-01 pecsma.hu A neves építész, Tillai Ernő lett Pécs új díszpolgára

Péntek délután tartották az ünnepi városi közgyűlési ülést a Zsolnay-negyedben, ekkor került sor a kitüntetések és a díszpolgári cím átadására is. A zenével, műsorral tarkított ünnepi ülésen Páva Zsolt, Pécs polgármestere mondott beszédet. Utalt rá, délelőtt tartották az egyetemalapításra emlékező ülést, s kiemelte, a

város hivatalos ünnepe is azért van e napon, mert a város emlékezni kívánt az első magyar egyetem alapítására. – Ez az együttműködés az egyetemmel nem ma kezdődött – fogalmazott a városvezető. – A pécsi egyetem nem képzelhető el a város nélkül, Pécs nem képzelhető el az egyetem nélkül. Hangsúlyozta, az

együttműködés nem csak szívélyes, de számos olyan program folyt és folyik, amelyek a várost is gazdagítják, elég itt például a 400 ágyas klinikára vagy épp az onkológiai központra gondolni. Páva Zsolt elmondta, a Modern Városok Program keretében újabb hatalmas, 24 milliárdos fejlesztést kezd el az egyetem Pécsett.

– Erőforrásként tekintünk az egyetemre, de vannak elvárásaink is. Ha ugyanis nem tudunk tudást rendelni a gazdasági fejlesztések mellé, homokra építkezünk – mondta a városvezető. Páva Zsolt beszédében foglalkozott a város gazdasági helyzetével is. Mint fogalmazott, régóta, 20 éve kiemelt téma, milyen legyen a

város gazdasága. Ismert, hogy Pécs bányászváros volt, ám ez eltűnt, és eltűnt vele az adóerő is. Hangsúlyozta, megválasztása óta kiemelt célja a gazdaság fejlesztése, a helyiek a Pécs Konzultáció során is ezt tartották a legfontosabbnak. A polgármester szerint a jelenlegi helyzet kétarcú: egyrészt ott vannak a megtett

intézkedések, készen áll az ipari park, a TOP-forrásokat is a gazdaság fejlesztésére csoportosítják. A mérleg másik serpenyője viszont azt mutatja, ez a munka nem történt a kellő sebességgel. – Ezt a gazdaságfejlesztő munkát fel kell gyorsítani, még akkor is, ha már vannak kedvező jelek, elég csak a legutóbbi

repülőgépgyári beruházásra gondolni – mondta Páva Zsolt. – A következő időszak fő kihívása, hogy ezt a munkát javítsuk, gyorsítsuk. Ha ezt megtesszük, nem lesz gond a város gazdaságával. Páva Zsolt beszéde végén boldog születésnapot kívánt a pécsi egyetemnek, egyben szép ünnepet Pécs városának. A város

díszpolgára címet ebben az évben Tillai Ernő Ybl-díjas építészmérnök, fotóművész vehette át, a díjat Páva Zsolt, Pécs polgármestere adta át.
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2017-09-01 gondola.hu Orbán: Európa a huszonnegyedik órában van

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításának 650. évfordulója alkalmából tartott ünnepi tanévnyitón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: az egyetem születésnapja az idei évtől a magyar felsőoktatás napja is. A kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – „ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552

milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. „A Pécsi Tudományegyetem születésnapja az idei évtől a magyar felsőoktatás napja is. Ahogy illik, itt is van minden szervezet képviselője, ami az ünnepelt születéséhez vagy 1923-as újjászületéséhez hozzájárul. A PTE krónikája egy valódi magyar

történet, a mi sorsunk pedig úgy íratott meg, hogy az első alapítást történelmünk megszakítottsága miatt időről időre újralapítások kövessék” – jelentette ki Orbán Viktor az ünnepségen. Pécs városa a magyar tudományos élet erőcentruma – tette hozzá. Mint mondta, sokszínűségével arról tanúskodik, hogy kultúránk,

tudományos gondolkodásunk egyedülálló ötvözet. Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján a pécsi egyetem

alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – “ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint

félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa

jövője is. A “mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. “Ha engedjük”, hogy Európa lelki, gazdasági,

politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, “ma még ismeretlen világban” fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában van –

jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek “új próféciája” szerint “már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a

nemzetet választják a multikulturalizmussal és “a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek “nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem

tudott megemészteni”. A pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett. A Pécsi

Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott

azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a

jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (…), “amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen”. Bódis József, a

PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana. A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba – tette hozzá.

Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben, enélkül nem lenne társadalmi fejlődés – mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is – szögezte le. A PTE

jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a programot maradéktalanul végrehajtani – jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és 

a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius

tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító Agy díjban részesült. Az

egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi

egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi egyetem – mint első magyar egyetem – alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük. Pécs nincs jó

költségvetési helyzetben, de lehet ránk számítani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsett, a Kodály Központban megrendezett jubileumi egyetemi program kezdete előtt. “A város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy tudása, hogy hogyan kell csinálni. Aki megcsinálta a

bajt, az csinálja meg a rendet is” – szögezte le a miniszterelnök, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és “mi a pécsi emberek mögött fogunk állni”.
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A kormány új iskolafejlesztési programot indított, mondta a kormányfő. Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján a

pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már - "ahogy egy európai középállamhoz méltó" - 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel

több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt - mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország

és Európa jövője is. A "mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk" megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére - mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. "Ha engedjük", hogy Európa lelki,

gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni - hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, "ma még ismeretlen világban" fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában

van - jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek "új próféciája" szerint "már felesleges ellenállni". A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget

és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és "a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal" szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek "nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő

sem tudott megemészteni". A pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója - jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret - vélekedett. A Pécsi

Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott

azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a

jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (...), "amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen". Bódis József, a

PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana. A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba - tette hozzá.

Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben, enélkül nem lenne társadalmi fejlődés - mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is - szögezte le. A PTE

jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a programot maradéktalanul végrehajtani - jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és

a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius

tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító Agy díjban részesült. Az

egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi

egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi egyetem - mint első magyar egyetem - alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük. ... Az MSZP

frakcióvezetője szerint a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a felsőoktatás többi szereplőjéhez hasonlóan a Fidesz-kormány oktatáspolitikájának áldozatává vált. Tóth Bertalan erről a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett pénteki ünnepséget követően beszélt a baranyai megyeszékhelyen,

sajtótájékoztatón. Az ellenzéki politikus azt mondta: míg 2010-ben több mint 30 ezer hallgatója volt az egyetemnek, jelenlegi számuk alig éri el a 20 ezret. Felmérésre hivatkozva kitért arra is, hogy jelenleg 540 ezer fiatal szeretné elhagyni Magyarországot, egyharmaduk kifejezetten a politika és a közélet helyzete miatt.

A Modern városok program a PTE 24 milliárd forintos fejlesztését célzó projektjére térve úgy fogalmazott, hogy "a Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozás" olyan túlárazott ajánlatot tett a munkálatokra, "amit nem tud felvállalni" az egyetem. A sajtótájékoztatón Szakács László, az MSZP frakcióvezető-helyettese reagált

arra a csütörtöki hírre, miszerint a pécsi önkormányzat irányítását új, stratégiai kérdésekben a döntéseket előkészítő, de sok esetben döntéshozó testület segíti a jövőben. 2009-2010 óta több mint 102 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a városba a kormánynak és a városvezetésnek köszönhetően. A pécsi Fidesz

szerint Tóth Bertalan "láthatóan elfelejtette már azokat az időket, amikor a csőd szélére sodorta a várost szocialista politikustársaival együtt 2008-ban". Mint hozzátették, akkor "csak egy sokmilliárdos ingatlan- és kötvénytrükkel tudták elodázni pár hónapig a fizetésképtelensége".
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2017-09-01 pecsiujsag.hu A pécsiek számíthatnak a kormányra, mondta Orbán Viktor a Kodályban

Pécs nincs jó költségvetési helyzetben, de lehet ránk számítani - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsett, amikor ünneplő tömeg fogadta a Kodály Központban megrendezett jubileumi egyetemi program kezdete előtt. Az ünnepségen a Pécsi Tudományegyetem (PTE) díszdoktorává avatták Buzsáki

György agykutatót. A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulójára rendezett ünnepségen a Kodály Központnál az összegyűlt szimpatizánsok vastapssal fogadták a miniszterelnököt. Mindeközben az épület másik oldalán tízen tüntettek. Az egyik molinón ez volt olvasható: "a sötétség nem tart örökké".

Orbán Viktort Páva Zsolt, Pécs polgármestere, Csizi Péter országgyűlési képviselő, Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Udvardy György megyéspüspök fogadta. A város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy tudása, hogy hogyan kell csinálni. Aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg

a rendet is - szögezte le a miniszterelnök, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és "mi a pécsi emberek mögött fogunk állni". Legyenek kedvesek és támogassanak bennünket - mondta végül az összegyűlt pécsieknek Orbán Viktor. Ezt követően, odabent Bódis József, a PTE rektora nyitotta meg a

2017/18-as tanévet. Ma az első magyar egyetem alapítása, egyúttal a magyar felsőoktatás születése előtt tisztelgünk - fogalmazott. - 650 éve arról döntöttek, hogy hazánkat elindítják a tudásalapú társadalom útján, kultúrát, műveltséget, tudást adtak - ez volt régen és ma is az egyetemek szerepe. Hiszünk a tudomány

erejében, az oktatásban és kutatásban, az alázatos sok-sok munka nélkül nem lenne Richter Gedeon, Prezi, vagy éppen lombikbébi sem - hangsúlyozta Bódis József. Mint mondta, nemcsak ünnepelni szerették volna a 650 éves alapítást, hanem tudományos programokat is szerveztek az elmúlt években, és idén,

ahogyan a napokban is, rangos agykutatási konferencia zajlik Pécsett. A PTE 20 ezer hazai hallgatójával, 4000 ezer külföldi diákjával, a tíz karával meghatározó egyetem hazánkban. A város és az egyetem egymás nélkül nem létezik - ezt már Páva Zsolt, Pécs polgármestere szögezte le ünnepi beszédében. - Ezt

alátámasztja az is, hogy 2009 óta új korszakba lépett a kapcsolat, amivel hatékonyabb az együttműködés. Páva Zsolt után a kormányfő emelkedett szólásra. Felemelő együtt ünnepelni a 650 éves jubileumot, ami egyben a magyar felsőoktatás napja is. A pécsi egyetem krónikája valóban magyar történet, az első

alapítást a megszakítás miatt újraalapítások követték - mondta Orbán Viktor. - Országosan az idei tanévben több mint 250 ezer hallgatója lesz a felsőoktatási intézményeknek, a diákok között ott vannak a jövő miniszterei, dékánjai, professzorai, oktatói is. Ezért is fontos kérdés, hogy mi legyen a magyar fiatalok jövője?

Mi magyarok hagyományosan arra neveljük a gyerekeinket, hogy tiszteljenek bennünket, de arra is, hogy többet és jobbat akarjanak annál, mint amik vagyunk, mint amire mi voltunk képesek. Kétféle jövő létezik: amit mi választunk, vagy amiről mások döntenek. Ez ma korunk legégetőbb kérdése, ami egész Európát

foglalkoztatja. Ma a jövőképek vitája, harca is zajlik, de csak kétféle jövő van: az egyik, amit mi választunk, a másik az, ha csak ülünk, várunk, mások döntenek felettünk. Vagy készek leszünk küzdeni, vagy pedig elfogadjuk azt, ami jönni fog. A választás elsősorban a diákokon múlik, és az lesz Magyarország jövője is.

Európa a 24. órában van, mert megjelentek az önfeladás első jelei, olyan politikusok, vezetők, akik szerint felesleges ellenállni, hogy jöjjön az, aminek jönnie kell. A PTE-re rátérve azt mondta, az egyetem alapításhoz a 14. században három személy kellett: a püspök, a király, a pápa, vagyis az, hogy a helyi, az országos

vezetés, és az Európa szellemi, lelki vezetője egy irányba húzza szekeret - ez ma is érvényes. Kiemelte, azt szeretné, hogyha a pécsi egyetem a jövőben nemcsak Közép-Európában, hanem egész Európában is az elsők közé kerüljön, ehhez rendelkezésre áll a Modern Városok Program keretében 24 milliárd forint

fejlesztési forrás, aminek „minden egyes forintja itt hasznosulni fog. Azt kívánom, hogy a Pécsi Tudományegyetem örökké álljon, boldog születésnapot pécsiek, hajrá, Magyarország, hajrá, Pécs! - zárta beszédét a miniszterelnök. Az ünnepségen a PTE díszdoktorává avatták Buzsáki György agykutatót, aki a pécsi

egyetemen szerzett orvosi diplomát, és 2011-ben az agykutatók „Nobel-díjával", ún. Agy-díjjal (The Brain Prize) jutalmazták tevékenységét. Az egyetem egyik legmagasabb rangú elismerésében, Pro Universitate Quinqueecclesiensis kitüntetésben részesült Kovács L. Gábor akadémikus, egyetemi tanár és Christopher

Wilson, az IT Services Hungary ügyvezető igazgatója. Először adták át a jubileumi évre való tekintettel alapított Nagy Lajos Király-díjat, amelyet a Pécsi Egyházmegyének ítéltek oda.
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2017-09-01 propeller.hu Orbán: a 24. órában vagyunk

A Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóján rendezett ünnepségen mondott beszédet Orbán Viktor.

A kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – "ahogy egy európai középállamhoz méltó" – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben.Orbán elmondta, a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei felsőoktatási

tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. A miniszterelnök úgy véli, amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is.A "mi kommunizmusból kitörni igyekvő

nemzedékünk" megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére - mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. "Ha engedjük", hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a

demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni - hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, "ma még ismeretlen világban" fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában van - jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: megjelentek

azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek "új próféciája" szerint "már felesleges ellenállni". A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és "a mindent

egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal" szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek "nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni". A pécsi egyetem ennek a közép-

európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett. A Pécsi Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program

keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd

erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A

miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (...), "amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen".
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2017-09-01 mno.hu Nyugdíjasok várták Orbán Viktort az iskolai tanévnyitón Pécsen

Mintegy húsz perccel az első magyarországi egyetem alapításának 650. évfordulója tiszteletére rendezett PTE650 elnevezésű ünnepség hivatalos délelőtt tíz órai kezdete előtt érkezett meg a pécsi Kodály Központba Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfőhöz nem engedték közel a sajtót, mintegy ötven fideszes

aktivista várta, szinte kizárólag nyugdíjasok. A kormányfő értesüléseink szerint humorosan meg is jegyezte, hogy ő tanévnyitóra érkezett. Ezzel szemben az MTI azt írja, ünneplő tömeg fogadta Orbán Viktor. Az egyetemi program kezdete előtt a miniszterelnök azt mondta, hogy a város nincs jó költségvetési

helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy tudása, hogy hogyan kell csinálni. „Aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg a rendet is” – szögezte le Orbán, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és „mi a pécsi emberek mögött fogunk állni”. „Legyenek kedvesek, és támogassanak bennünket” –

mondta a miniszterelnök. Bódis József, a PTE rektora volt az első, aki beszédet tartott, ő azt mondta, hogy az első magyar egyetemre emlékezve a magyar felsőoktatás születését is ünneplik. „Információrobbanásban van a világ, a felsőoktatásban sok minden, az elvek változatlanok, ami biztosan változott, az a tartalom,

amit átadnak a diákoknak, és a tematika, amellyel átadják.” Kiemelte, hogy a 650 éves jubileumra alapított Nagy Lajos Király-díjat egy olyan szervezet kapja, amely rengeteget tett a pécsi oktatásért és felsőoktatásért, ez pedig a Pécsi Egyházmegye. A Kodály Központban, a magyar felsőoktatás napján megtiltották a

telefonos videózást, illetve az élő Facebook-közvetítést is, minderről csak akkor szóltak, amikor Orbán Viktor kezdett beszélni. Pécs városa a magyar tudományos élet erőcentruma – mondta beszéde kezdetén Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, hogy az idei tanévben országszerte több mint negyedmillió

hallgatónk lesz, és soraikban a jövő professzorai, miniszterei, könnyen lehet, hogy egyik-másik miniszterelnök-jelöltjei ülnek. Hozzátette: mi, magyarok hagyományosan arra neveljük gyermeikeinket, hogy – ha kell – képesek legyenek ellent mondani, valamint többet, mást és jobbat akarjanak annál, amire mi vagyunk

és voltunk képesek. „Milyen lesz, milyen lehet a mai fiatalok jövője?” – tette fel a kérdést, és kiemelte: ez nem csak a magyarokat, hanem egész Európát foglalkoztatja. Orbán Viktor szerint mi, akik kenyerünk javát, „de annak ropogósabb felét” már megettük, tudjuk, hogy kétféle jövő van: amit választottunk, illetve

az, ami akkor jön el, ha csak ülünk és várunk. A miniszterelnök a diákoknak azt üzente: amilyen jövőt maguknak választanak, olyan lesz Magyarország és Európa jövője. Közölte, hogy nagyot fordult a világ, így a diákoknak új utakat, más megközelítést kell keresniük. Orbán azt mondta: ha engedjük, hogy a migrációs

nyomás fokozódjon, valamint a kontinens értékvilága drasztikusan megváltozzon, katonailag továbbra is gyenge maradjon, akkor Európa – ahogy most ismerjük – el fog veszni. „Európa a 24. órában van, megjelentek az önfeladás látható jelei”, és a vezetők, akik szerint már felesleges ellenállni – szögezte le.

Meggyőződése, hogy a jövőnket azok a fiatalok jelentik, akik – akár az '56-osok – mernek „az árral szemben úszni”, nem hagyják alkotó- és képzelőerejüket gúzsba kötni – fűzte hozzá. A miniszterelnök szerint a pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója. Az alapítók azt akarták, hogy az egyetem

hallgatói önálló világlátást és szilárd erkölcsi alapállást is kaphassanak, és az út, amin az intézmény elindult, megfelel ennek a jövőképnek – mondta. Orbán kitért arra is: szeretnék, hogy a Pécsi Tudományegyetem ne csak Közép-Európában, hanem egész Európában az elsők közé kerülne, erre a célra pedig 24 milliárdot

irányoztak elő, amiből „minden egyes forint hasznosulni fog”. A miniszterelnök végezetül arra biztatta a felsőoktatási intézmények oktatóit, hogy bátor, felkészült és tettrekész magyar nemzedéket neveljenek fel. A pécsi 2010-es Európa Kulturális Fővárosa program keretében megépített Kodály Központban tartották a 

PTE650 ünnepéllyel együtt az országos tanévnyitót, a magyar felsőoktatás napját. Az előzőekben közölt programmal ellentétben jelen volt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere is. A Kodály Központban nem volt telt ház, és egy tanévnyitóhoz képest meglepő módon nem vettek részt az eseményen fiatalok,

diákok. A Kodály Központ hátsó parkolójában találkozott Orbán Viktor Páva Zsolt pécsi polgármesterrel is, együtt mentek be az épületbe. A hangversenyterem első sorában foglaltak helyet, majdnem egymás mellett, köztük csak Bódis József, a PTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke ült. A megnyitó előtt az

Együtt és a Liberálisok közös sajtótájékoztatót tartottak, egyebek mellett Páva Zsolt távozását követelve, utalva arra a csütörtöki hírre, hogy egy mindenféle demokratikus felhatalmazás nélkül megalakult tanácsadó testület irányítaná lényegében Pécset, Csizi Péter pécsi országgyűlési képviselő elnökletével.
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2017-09-01 magyaridok.hu Orbán Pécset: segítünk a városnak

Pécs nincs jó költségvetési helyzetben, de lehet ránk számítani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsett, amikor ünneplő tömeg fogadta a Kodály Központban megrendezett jubileumi egyetemi program kezdete előtt. A magyar felsőoktatás napján a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója

alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – „ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik

fejlesztés. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. A „mi

kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. „Ha engedjük”, hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai

ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, „ma még ismeretlen világban” fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában van – jelentette ki Orbán

Viktor, majd hozzátette: megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják

a multikulturalizmussal és „a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek „nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni”.

A pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett.

24 MILLIÁRD A EGYETEM FEJLESZTÉSRE

A Pécsi Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben

támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra

pedig a jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (…), „amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen”.

Bódis József, a PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana.

BEFEKTETÉS HUMÁN ERŐFORRÁSBA

A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba – tette hozzá. Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben, enélkül nem lenne társadalmi fejlődés – mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a

Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is – szögezte le. A PTE jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a

programot maradéktalanul végrehajtani – jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok

programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar

felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító Agy díjban részesült. Az egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette

át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi egyetem – mint első magyar egyetem – alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem

felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük. „A város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy tudása, hogy hogyan kell csinálni. Aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg a rendet is” – szögezte le a miniszterelnök, aki

ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és „mi a pécsi emberek mögött fogunk állni”. „Legyenek kedvesek és támogassanak bennünket” – mondta végül az összegyűlt pécsieknek Orbán Viktor.
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2017-09-01 erdon.ro Orbán: soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) alapításának 650. évfordulója alkalmából tartott ünnepi tanévnyitón Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: az egyetem születésnapja az idei évtől a magyar felsőoktatás napja is. A kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – „ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552

milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján a pécsi

egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – “ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több

mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és

Európa jövője is. A “mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. “Ha engedjük”, hogy Európa lelki,

gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, “ma még ismeretlen világban” fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában

van – jelentette ki Orbán Viktor, majd hozzátette: megjelentek azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek “új próféciája” szerint “már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget

és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és “a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek “nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő

sem tudott megemészteni”. A pécsi egyetem ennek a közép-európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett. A Pécsi

Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott

azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a

jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (…), “amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen”. Bódis József, a

PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana. A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba – tette hozzá.

Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben, enélkül nem lenne társadalmi fejlődés – mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is – szögezte le. A PTE

jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a programot maradéktalanul végrehajtani – jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és 

a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius

tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító Agy díjban részesült. Az

egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi

egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi egyetem – mint első magyar egyetem – alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük.
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2017-09-01 kaposvariujsag.hu Orbán Viktor: soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 iranytv.hu Orbán: Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 orientpress.hu Pécsett ünnepelték a magyar felsőoktatás napját ua.
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2017-09-01 pestisracok.hu Orbán Viktor: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni ua.
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2017-09-01 csalad.hu Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 szegedma.hu Orbán: Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 webradio.hu Orbán: soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 hirado.hu Orbán: Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 lokal.hu Orbán: Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 hir6.hu Orbán: Soha ennyi gyermek nem jutott még ingyenes tankönyvhöz ua.
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2017-09-01 Echo TV Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is, mondta Orbán Viktor
Echo TV - Híradó 2017.09.01 - 22:11 (hossza: 3 perc) - Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. Jelentette ki Orbán Viktor a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák. A

kormányfő hozzátette, 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra mint 2010-ben.
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2017-09-01 Echo TV Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is, mondta Orbán Viktor
Echo TV - Híradó 2017.09.01 - 20:10 (hossza: 3 perc) - Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. Jelentette ki Orbán Viktor a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák. A

kormányfő hozzátette, 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra mint 2010-ben.
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2017-09-01 Echo TV Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is, mondta Orbán Viktor
Echo TV - Híradó 2017.09.01 - 18:09 (hossza: 3 perc) - Amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. Jelentette ki Orbán Viktor a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóján. A miniszterelnök hangsúlyozta, az elmúlt évek nagy nyertesei a családok és az iskolák. A

kormányfő hozzátette, 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra mint 2010-ben.
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2017-09-01 okpecs.hu Finom beszólogatásokkal ünnepelte a pécsi egyetem az elmúlt 650 évet

Miközben kint tüntettek, bent ünnepeltek. Elstartolt a PTE 650 éves jubileumi ünnepsége a pécsi Kodály Központban, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent. Elstartolt a PTE 650 éves jubileumi ünnepsége a pécsi Kodály Központban, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is megjelent. Nem túl nagy

meglepetésre az épület előtt ellenzéki tüntetők demonstráltak, számszerint öten, az Együtt és a Liberálisok jelentek meg, hogy tiltakozzanak a tegnapi Nagy Hír miatt, miszerint Páva Zsoltot ezentúl egy politikai testület segíti a városvezetésben. Pár egyetemista is kilógatott két molinót, de azok hamar eltűntek a Zsolnay

Vilmos úton átívelő hídról. Bár Orbán Viktor érkezéséről nincs fotónk, mert nem fényképezhettünk, jelentjük, megérkezett és már bent is ül az első sorban. Páva Zsolttól pedig csak Bódis József rektor választja el. Bódis: nem lenne lombikbébi sem

10:31 – Bódis József rektor ragadta magához a mikrofont. Mi most csak egyetlen mondatot ragadnánk ki a beszédéből (az MTI majd biztosan részletesen is besámol a többiről). A rektor kiemelte, hisznek az oktatásban, a tudományban és a képzés erejében, mert enélkül nincs társadalmi fejlődés, nincs ITSH Pécsen, és

nincs lombikbébi sem.

Most jön Páva Zsolt beszéde.

Páva Zsolt: Pécs nem tud lenni egyetem nélkül és viszont

10:42 – Szintén csak egy mondatot emelnénk ki a pécsi polgármester beszédéből. Páva Zsolt hangsúlyozta, hogy mióta ő polgármester, 2009 óta erősebb lett a kapocs az egyetemmel. De! Páva Zsolt némileg tisztázta azt, hogy a politikának köszönhető az a 24 milliárdos egyetem-fejlesztési forrás is, amivel most a PTE

gazdálkodhat és folytathatja ebből a Modern Városok Programot. Ez utóbbi üzenete egyébként egybevág Csizi Péter tegnapi “szurijával” is, már ami az egyetemet illeti.

10:46 – Most jön Orbán Viktor beszéde!

Orbán Viktor: Kisegítjük Pécset!

Mindegy, mert a Lokál (MTI) már megírta a lényeget. Eszerint Orbán Viktor bejelentette, hogy kisegíti Pécset a pénzügyi bajból. “A város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy tudása, hogy hogyan kell csinálni. Aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg a rendet is” – szögezte le a

miniszterelnök, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és “mi a pécsi emberek mögött fogunk állni”. Milyen lehet a fiatalok jövője – tette fel a kérdést a miniszterelnök ünnepi beszédében. Szerinte két féle jövő van, amit mi választunk magunknak, a másikban viszont helyettünk döntenek majd. Az

a kérdés, milyen jövőt választanak maguknak a fiatalok, és egyben ez lesz Európa jövője is. A beszéde lényege egyébként az volt (ezzel a résszel is), hogy nem szabad engedni a rossz befolyásnak, mert eltűnhet Európa. Az ismert világot pedig egy ismeretlen világ váltja majd fel – vélte. A nemzetet kell választani a

multikulti helyett, és szabadon kell gondolkodni – javasolta Orbán Viktor. A miniszterelnök megdícsérte a rektort és a PTE-t, méltatva a tudományos tevékenységüket. Orbán Viktor is megerősítette, 24 milliárd forinttal járult hozzá a kormány ahhoz, hogy a PTE jó irányba erősödjön, és biztos abban, de reménykedik

legalábbis, hogy Európa egyik legjobb egyeteme lehet majd a pécsi. Bár addig hosszú még az út – fejtegette. Díszdoktorokat avatnak hamarosan, illetve díjakat adnak át az ünnepég további részében. A tudósításunk mára véget ért. Köszönjük a figyelmet.

https://www.bama.hu/k

ozelet/helyi-

kozelet/orban-pecs-

szamithat-

kormanyzatra-1109569/

https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
https://www.iranytv.hu/hirek/belfold/orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz-20833
http://orientpress.hu/cikk/2017-09-02_pecsett-unnepeltek-a-magyar-felsooktatas-napjat
http://orientpress.hu/cikk/2017-09-02_pecsett-unnepeltek-a-magyar-felsooktatas-napjat
http://orientpress.hu/cikk/2017-09-02_pecsett-unnepeltek-a-magyar-felsooktatas-napjat
http://orientpress.hu/cikk/2017-09-02_pecsett-unnepeltek-a-magyar-felsooktatas-napjat
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://pestisracok.hu/orban-viktor-magyar-jovot-azok-bator-fiatalok-jelentik-akik-mernek-az-arral-szemben-evezni/
http://csalad.hu/2017/09/01/soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz
http://csalad.hu/2017/09/01/soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz
http://csalad.hu/2017/09/01/soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz
http://csalad.hu/2017/09/01/soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz
http://csalad.hu/2017/09/01/soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/09/orban-pecsett-segitunk-a-varosnak.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/09/orban-pecsett-segitunk-a-varosnak.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/09/orban-pecsett-segitunk-a-varosnak.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/09/orban-pecsett-segitunk-a-varosnak.html
http://webradio.hu/hirek/belfold/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://webradio.hu/hirek/belfold/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://webradio.hu/hirek/belfold/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://webradio.hu/hirek/belfold/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://webradio.hu/hirek/belfold/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://www.hirado.hu/2017/09/01/pecsett-raktak-le-eloszor-a-tudomany-alapkoveit/
http://www.hirado.hu/2017/09/01/pecsett-raktak-le-eloszor-a-tudomany-alapkoveit/
http://www.hirado.hu/2017/09/01/pecsett-raktak-le-eloszor-a-tudomany-alapkoveit/
http://www.hirado.hu/2017/09/01/pecsett-raktak-le-eloszor-a-tudomany-alapkoveit/
http://www.lokal.hu/2017-09-orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz/
http://www.lokal.hu/2017-09-orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz/
http://www.lokal.hu/2017-09-orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz/
http://www.lokal.hu/2017-09-orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz/
http://www.lokal.hu/2017-09-orban-soha-ennyi-gyermek-nem-jutott-meg-ingyenes-tankonyvhoz/
http://hir6.hu/cikk/132856/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://hir6.hu/cikk/132856/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://hir6.hu/cikk/132856/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://hir6.hu/cikk/132856/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://hir6.hu/cikk/132856/orban_soha_ennyi_gyermek_nem_jutott_meg_ingyenes_tankonyvhoz
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246720&date=2017/09/01&filename=246720.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246720&date=2017/09/01&filename=246720.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246720&date=2017/09/01&filename=246720.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246720&date=2017/09/01&filename=246720.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246720&date=2017/09/01&filename=246720.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246723&date=2017/09/01&filename=246723.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246723&date=2017/09/01&filename=246723.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246723&date=2017/09/01&filename=246723.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246723&date=2017/09/01&filename=246723.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246723&date=2017/09/01&filename=246723.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246722&date=2017/09/01&filename=246722.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246722&date=2017/09/01&filename=246722.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246722&date=2017/09/01&filename=246722.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246722&date=2017/09/01&filename=246722.mkv
http://app.lib.pte.hu/ek/napisajto/download.php?id=246722&date=2017/09/01&filename=246722.mkv


2017-09-01 bama.hu Orbán: Pécs számíthat a kormányzatra

Pécs nincs jó költségvetési helyzetben, de lehet ránk számítani – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, amikor ünneplő tömeg fogadta a Kodály Központban megrendezett jubileumi egyetemi program kezdete előtt. – A város nincs jó költségvetési helyzetben, ezt meg kell oldani; ennek van egy

tudása, hogy hogyan kell csinálni. Aki megcsinálta a bajt, az csinálja meg a rendet is – szögezte le a miniszterelnök, aki ugyanakkor hangsúlyozta: a kormányra lehet számítani és „mi a pécsi emberek mögött fogunk állni. Legyenek kedvesek és támogassanak bennünket” - mondta végül az összegyűlt pécsieknek Orbán

Viktor. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei. A magyar felsőoktatás napján a pécsi egyetem alapításának 650 éves évfordulója alkalmából rendezett

díszünnepségen a kormányfő arról is beszélt, hogy jövőre már – „ahogy egy európai középállamhoz méltó” – 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Hozzátette: a kormány új iskolafejlesztési programot indított, amellyel több mint félezer intézményben kezdődik fejlesztés. Az idei

felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. A „mi kommunizmusból kitörni igyekvő

nemzedékünk” megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. „Ha engedjük”, hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a

demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, „ma még ismeretlen világban” fognak élni. Európa a huszonnegyedik órában van – jelentette ki a kormányfő, majd hozzátette: megjelentek

azon szellemi-politikai irányzatok és vezetők, akiknek „új próféciája” szerint „már felesleges ellenállni”. A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a multikulturalizmussal és „a mindent

egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal” szemben. Orbán Viktor szavai szerint a kontinens jövőjét pedig azon közép-európai országok jelentik, amelyek „nem lettek se németté, se törökké, és akiket még a mindent elnyelni akaró szovjet bendő sem tudott megemészteni”. A pécsi egyetem ennek a közép-

európai szellemiségnek a hordozója – jegyezte meg a miniszterelnök, aki utalt rá: az universitas megalapításának feltétele volt, hogy az akkori helyi és országos vezetés, illetve Európa szellemi-lelki vezetője egy irányba húzza a szekeret – vélekedett. A Pécsi Tudományegyetemnek (PTE) a Modern városok program

keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56 milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd

erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak. Mint felidézte, januárban a felsőoktatási dolgozók béremelése a második ütemhez ért, és jövőre is lesz folytatás, ami 2016 és 2018 között összesen 27 százalékos emelést jelent; 2020-ra pedig a jelenleginél húszezerrel több kutatót terveznek képezni. A

miniszterelnök beszéde zárásaként arra biztatta a felsőoktatási intézmények dolgozóit, hogy neveljenek fel egy bátor, felkészült és magyar nemzedéket (…), „amely elég erős ahhoz, hogy hozzá illő és múltjához méltó jövőt válasszon és építsen”. Bódis József, a PTE rektora tanévnyitó beszédében hangsúlyozta: a

minőség igénye mindig ott volt az egyetem világában, ami változott, az az információ mennyisége és átadásának módszertana. A felsőoktatás megújításánál a minőséget kell szem előtt tartani, és be kell fektetni a módszertanba, a humán erőforrásba – tette hozzá. Hiszünk a tudományban, az oktatásban, a képzésben,

enélkül nem lenne társadalmi fejlődés – mutatott rá. A PTE 20 ezer hallgatójával, köztük 4 ezer külföldivel, tíz karával, a Szentágothai kutatóközponttal, klinikai központjával a felsőoktatási térség meghatározó szereplője az országon kívül is – szögezte le. A PTE jövőjét a Modern városok program keretében elfogadott

fejlesztési terv határozza meg, amelyhez a kormány 24 milliárd forint támogatást adott. Nincs más lehetőség, mint ezt a programot maradéktalanul végrehajtani – jelentette ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere köszöntőjében méltatta az egyetem és a város közti hatékony együttműködést. Azt mondta: a

PTE jelentős fejlesztés előtt áll, és Pécs az egyetlen város, ahol az egyetem önállóan kapott forrást a Modern városok programban. Az évforduló alkalmából üdvözölte a pécsi egyetemet Ferenc pápa, akinek szavait Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius tolmácsolta. A római katolikus egyház feje arra biztatta a

pécsieket: tekintsék jó alkalomnak az évfordulót a hit és az értelem között folyó párbeszéd erősítésére. A magyar felsőoktatás napján a PTE díszdoktorrá avatta Buzsáki György agykutatót, aki 2011-ben a szakma Nobel-díjának számító Agy díjban részesült. Az egyetem Nagy Lajos Király Díját az universitas alapításában

játszott szerepéért a magyar katolikus egyház pécsi püspöksége nevében Udvardy György megyés püspök vette át. 2017-től szeptember elseje a magyar felsőoktatás napja. 2016. március 30-án az Országgyűlés a magyar felsőoktatás napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította szeptember 1-jét a pécsi 

egyetem – mint első magyar egyetem – alapításának 650 évfordulója alkalmából, a Pécsi Tudományegyetem felsőoktatásban betöltött nélkülözhetetlen szerepe iránti tiszteletből. 2017. szeptember 1. napjától kezdve ünnepeljük.
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2017-09-01 888.hu Orbán: a magyar kormány a magyar családokat és az iskolákat támogatja

Soha nem jutott még annyi gyermek ingyenes tankönyvhöz és étkezéshez, mint idén fog - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Pécsen, kijelentve: a családok és az iskolák az elmúlt évek nagy nyertesei.

A magyar felsőoktatás napján a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulója alkalmából rendezett díszünnepségen a kormányfő kifejtette, hogy 552 milliárd forinttal többet fordít a kabinet oktatásra, mint 2010-ben. Az idei felsőoktatási tanévben országszerte több mint 250 ezer hallgató vesz majd részt – mondta

Orbán Viktor, aki korunk legégetőbb kérdésének nevezte a magyar fiatalok jövőjét. Hangsúlyozta: amilyen jövőt választanak a diákok maguknak, az lesz Magyarország és Európa jövője is. A "mi kommunizmusból kitörni igyekvő nemzedékünk" megalkuvás nélkül törekedett a szabadságra, a nemzeti függetlenségre és

Európa újraegyesítésére – mondta, kiemelve, hogy mára nagyot fordult a világ, ezért a jelen diákjainak új utakat kell keresniük. "Ha engedjük", hogy Európa lelki, gazdasági, politikai, katonai ereje csökkenjen, ha folytatódik a demográfiai hanyatlás, és fokozódik a migrációs nyomás, akkor Európa el fog tűnni –

hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint ha ez megtörténik, akkor a mai fiatalok egy másik, "ma még ismeretlen világban" fognak élni.A miniszterelnök ezzel szemben leszögezte: a magyar jövőt azok a bátor fiatalok jelentik, akik mernek az árral szemben evezni, a családot, a közösséget és a nemzetet választják a

multikulturalizmussal és "a mindent egynemű masszába gyúró politikai irányzatokkal" szemben. A Pécsi Tudományegyetemnek a Modern városok program keretében történő 24 milliárd forintos fejlesztésére is kitérve azt mondta: a több mint 20 ezer hallgatóval, mintegy 1500 fős oktatói gárdával és mintegy 56

milliárd forintos költségvetéssel rendelkező egyetem megfelel a felsőoktatással szemben támasztott azon elvárásnak, hogy a használható tudás mellett szilárd erkölcsi alapállást és önálló világlátást adjon a hallgatóknak.
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2017-09-01 Dunántúli Napló Visszatekintünk 650 év nagy pillanataira és alakjaira

Egy 1367-ben kezdődött történetet lehetetlen néhány fotóban összefoglalni. Mi most a Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumát köszöntve mégis erre vállalkozunk. Hiszen rengeteg emléket őriznek a megsárgult fotók, a becses műalkotások, de állnak az évszázados falak is, emlékeztetve az eredményekre. A

fotók már a folytatásról is szólnak: bővülő egyetemi polgárságot egyesít, új és újabb épületekkel szolgálja a tudományt, az oktatást és a gyógyítást Pécs és az ország első egyeteme. Éppen olyan sokféle területen kulcsfontosságú szereplőjeként a város, az ország és a nagyvilág életének, amilyen változatos az

egyetemet megtöltő emberek közössége. Látjuk a régi arcokat, királyt és a püspököt, taláros professzort és trapéznadrágos diákot, építőmunkást és tudóst, magyart és a világ minden szegletéből érkező külföldieket. Ekkor értjük meg, mit jelent az évszázadokra visszatekintő – és jelenleg újkori történetének

legnagyobb fejlesztésén dolgozó – Pécsi Tudományegyetemen a hagyomány őrzése és a megújulás képviselete. A jubileum évében a múlt öröksége és a minden korábbinál nagyobb fejlesztések a fókuszban. A 24 milliárdos beruházások egyike lesz a Szigeti úti campus bővítése egy új oktatási épülettel .
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2017-08-23 Dunántúli Napló Megújulhat több egyetemi kollégium 

Jelentős fejlesztés előtt áll a Balassa János és a Damjanich Kollégium, valamint a Hunyor Vendégház is. Az átalakítások révén várhatóan még vonzóbb lesz a koleszos élet, ám jelentkezőkből már most sincs hiány: a férőhelyekhez képest nagyjából harminc százalékkal többen költöznének be. Az ősszel induló tanévben

egészen pontosan 2439 férőhely várja a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatóit a városban. A vidéki képzési helyeken további 684 fő elhelyezését biztosítják, a külföldi diákoknak pedig 574 helyet tartanak fenn. Az idei évben a Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítási munkálatok miatt a Balassa Kollégium

zárva tart, így a férőhelyek száma ideiglenesen csökkent. A PTE-től kapott tájékoztatás szerint azonban az épület felújítását követően a hallgatók változatlan férőhelyszám mellett vehetik majd igénybe az intézményt. Sőt, mivel az évek óta lakat alatt lévő Damjanich Kollégiumot is rendbe teszik, rövidesen a mostaninál

több hallgatónak jut majd hely. Ami a konkrét fejlesztéseket illeti, a Balassában a lakószobák teljes felújításon esnek át a közeljövőben. A közös vizesblokkok nem megfelelő szellőzését is javítják, a mosókonyhák megszűnnek, helyettük egy új mosodát alakítanak ki. Az étterem területén új tanulószobák, a konyhai

raktár szintjén pedig kerékpártároló létesül. A Damjanich Kollégiumban száz hallgató fér majd el kétszemélyes szobákban. A tervek szerint saját, biztonsági kamerával védett parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik majd az épület. A tervezők az akadálymentesítésre is gondoltak. A lakószobák és a vizesblokkok

felújítása mellett szintenkénti teakonyhát, központi mosó-szárító helyiséget, tanulószobákat, alagsori klubszobát és egy tornaszobát alakítanak ki. A környezet pedig parkosított lesz. A Damjanich újbóli megnyitására hatalmas szükség van, Pécsett ugyanis minden évben – többek közt

az elszabadult albérleti díjak miatt – nagyjából harminc százalékos a túljelentkezés a kollégiumokba. Fejlesztés lesz a Hunyorban is. A fejlesztésekből nem marad ki a Hunyor Vendégház és Diákszálló sem. Megújítják a lakószobákat és a vizesblokkokat, rendbe teszik a homlokzatot, ezen felül renoválják a tetőt és a

teraszokat is. A Hunyor Vendégház és Diákszálló a felújítás után összesen száz férőhellyel fog rendelkezni, kétfős, komfortos szobákban.
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2017-08-18 pecsiujsag.hu Újabb egyetemi kollégiumok újulnak meg, hosszú évek után nyithat ki a Damjanich

Jelentős fejlesztés előtt áll a Balassa János és a Damjanich Kollégium, valamint a Hunyor Vendégház is. Az átalakítások révén várhatóan még vonzóbb lesz a koleszos élet, ám jelentkezőkből már most sincs hiány: a férőhelyekhez képest nagyjából harminc százalékkal többen költöznének be. Az ősszel induló tanévben

egészen pontosan 2439 férőhely várja a Pécsi Tudományegyetem (PTE) hallgatóit a városban. A vidéki képzési helyeken további 684 fő elhelyezését biztosítják, a külföldi diákoknak pedig 574 helyet tartanak fenn. Az idei évben a Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítási munkálatok miatt a Balassa Kollégium

zárva tart, így a férőhelyek száma ideiglenesen csökkent. A PTE-től kapott tájékoztatás szerint azonban az épület felújítását követően a hallgatók változatlan férőhelyszám mellett vehetik majd igénybe az intézményt. Sőt, mivel az évek óta lakat alatt lévő Damjanich Kollégiumot is rendbe teszik, rövidesen a mostaninál

több hallgatónak jut majd hely. Ami a konkrét fejlesztéseket illeti, a Balassában a lakószobák teljes felújításon esnek át. A közös vizesblokkok szellőzését is javítják, a mosókonyhák megszűnnek, helyettük egy új mosodát alakítanak ki. Az étterem területén új tanulószobák, a konyhai raktár szintjén pedig kerékpártároló

létesül. A Damjanich Kollégiumban száz hallgató fér majd el kétszemélyes szobákban. A tervek szerint saját, biztonsági kamerával védett parkolóval és kerékpártárolóval rendelkezik majd az épület. A tervezők az akadálymentesítésre is gondoltak. A lakószobák és a vizesblokkok felújítása mellett szintenkénti

teakonyhát, központi mosó-szárító helyiséget, tanulószobákat, alagsori klubszobát és egy tornaszobát alakítanak ki. A környezet pedig parkosított lesz. A Damjanich újbóli megnyitására hatalmas szükség van, Pécsett ugyanis minden évben - többek közt az elszabadult albérleti díjak miatt - nagyjából harminc százalékos

a túljelentkezés a kollégiumokba. A fejlesztésekből nem marad ki a Hunyor Vendégház és Diákszálló sem. Fejlesztik a lakószobákat és a vizesblokkokat, rendbe teszik a homlokzatot, renoválják a tetőt és a teraszokat is. A Hunyor Vendégház és Diákszálló a felújítás után 100 férőhellyel fog rendelkezni, kétfős, komfortos

szobákkal.
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2017-07-27 Új Dunántúli Napló Új épületek, laborok, műhelyek 

Látványos fejlesztés a Modern Városok Program révén PÉCS Számos fejlesztéssel, bővítéssel válik még vonzóbbá a helyi és az ország minden részéből érkező diákok szemében a Pécsi Tudományegyetem. A deklarált cél, a külföldi hallgatók számának további növelése – a tervek szerint mintegy ötezer főre – tovább

erősíti az oktatási intézmény sokszínűségét, nagyban hozzájárulva Pécs multikulturális, nyitott és befogadó megítéléséhez. A PTE újkori történetének legnagyobb, 24 milliárd forintos fejlesztése kezdődött a közelmúltban, amely az egyetem valamennyi karát érinti. Új oktatási épülettel gazdagodik az orvoskar, amely a

jelenlegi oktatási tömbhöz kapcsolva bővíti a szigeti úti campus kínálatát. Kortárs műszaki laborépülettel bővül a Műszaki és Informatikai Kar, ahol a kutatási, fejlesztési tevékenység is erősödik egy olyan épületben, ahol a városi és az egyetemi készségek is találkozhatnak. Hasonló a koncepció az úgynevezett University

Business Center esetében is, amely a Közgazdaságtudományi Kar új ékessége lesz. Szem előtt tartva a gyakorlati oktatás jelentőségét, nagy léptékű laborkapacitás-fejlesztéseket is megvalósítanak. A gondos építész-tervezői munka eredményeként olyan oktatási és hallgatói terek jönnek létre, amelyek együtt szolgálják

a tudományos munka, oktatás legmodernebb feltételeit, ugyanakkor kreatív, inspiráló erővel is hatnak a fiatal generációra. Fontos szempont a bővítések és fejlesztések során, hogy azok messze nem csak a külföldről tanulni érkező hallgatók kényelmét, hatékonyabb oktatását szolgálják. Mindezeket élvezhetik a hazai

diákok is, sőt a városi kulturális élet, a közösség erősítését szolgáló események, valamint a tudomány eredményeinek hasznosítása területén is hasznosulnak, igazi kapcsolatot teremtve kultúrák, generációk és közösségek között, reagálva az egyetem 1367 óta őrzött hagyományaira.
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2017-07-05 Kossuth Rádió Megkezdődött a Modern Városok Program egyetemi beruházása Pécsett
Kossuth Rádió - Esti Krónika 2017.07.05 - 17:41 (hossza: 2 perc) - [8809991] Megkezdődött a Modern Városok Program egyetemi beruházása Pécsett. Több kisebb fejlesztés már az őszre elkészül - jelentette be az intézmény vezetése. A kormány 24 milliárd forintot adott arra, hogy az ott tanuló külföldi hallgatók

létszámát a fejlesztések eredményeként növeljék.
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2017-07-05 pecsma.hu Óriási egyetemfejlesztés: már dolgoznak!

Egyre több fejlesztés indul a Pécsi Tudományegyetemen: már a bölcsészkaron és a szülészeti klinikán is dolgoznak. Végül 24 milliárdot költenek majd el beruházásokra. A közelmúltban számoltunk be róla, hogy a PTE Gyógyszerésztudományi Kara mintegy félmilliárdos beruházással új laboratóriumokkal, modern

eszközparkkal, oktatási helyiségekkel, közösségi terekkel gazdagodik a Modern Városok Program keretében. Néhány hete megkezdődtek a munkák a PTE Bölcsészettudományi Karának Rókus utcai campusában is, itt az „M” épület tetőrekonstrukciója folyik. – A legnagyobb létszámú és rendkívül széles képzési

portfólióval rendelkező kar népszerűsége a magyar és a külföldi hallgatók körében az elmúlt években tovább erősödött. A jelenleg is meglévő pszichológia, a politológia és az anglisztika képzéseken közel 100 fővel növeljük a külföldi hallgatói létszámot, és ezen túl új, induló szakokkal további 200 fős emelkedést

prognosztizálunk 2020-ig – monda el dr. Bereczkei Tamás dékán a fejlesztés kapcsán. A szülészeti klinikán is dolgoznak Ezen kívül egy másik beruházás is folyik már: a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán is jelentős fejlesztések kezdődnek. – Az Édesanyák úti beruházás során a Szülészeti és Nőgyógyászati

Klinikán egy helyszínre kerülnek az oktató és szemináriumi termek, az oktatáshoz kapcsolódó infrastruktúra átlátható és rendezett lesz – szögezte le dr. Bódis József rektor. – A tervezés során kiemelt figyelmet kaptak a hallgatói igények, annál is inkább, mert az orvosi és egészségtudományi területeken jelentősen

emelkedett a hallgatói létszám az elmúlt években, és további növekedés várható. A fejlesztések érdemben járulhatnak hozzá a betegellátás minőségének javításához is – tette hozzá. Az egész város érdeke – A Modern Városok Program ezen beruházásai nemcsak az egyetem további fejlesztését jelentik, hanem jóval

túlmutatnak azon – hangsúlyozta Csizi Péter országgyűlési képviselő. – Az egészségügyi modernizáció keretében megvalósuló fejlesztések előnyeit minden pécsi évezheti, továbbá a helyi gazdaság is tovább élénkül a program miatt. A képviselő utalt rá: az itt tanuló külföldi diákok évente több milliárd forintot költenek

el Pécsett, számos pécsi kisvállalkozás, szolgáltató, vendéglátó-egység komoly bevételre tesz szert ebből az összegből. Emellett sok pécsi a lakását adja ki a külföldi diákoknak, de jól látszik, hogy ennél már komolyabb beruházások is elkezdődtek: az Egyetemvárosban vagy a belvárosban egymás után “nőnek ki a

földből” a társasházak is.
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2017-07-03 pecsma.hu Bedurrant a pécsi ingatlanpiac

Pécsett emellett húzóágazat lett a több ezer itt tanuló külföldi diák is, főleg amiatt, mert számuk dinamikusan növekszik. A Modern Városok Program pécsi egyetemi fejlesztései is azt szolgálják, hogy a külföldi hallgatók száma emelkedjen. Ez a jelek szerint az ingatlanfejlesztők beruházásait is alaposan megmozgatta –

hiszen a külföldi diákoknak lakni is kell, méghozzá nem is akárhol. Ezt erősítette meg lapunknak Horváth Csaba ingatlanszakértő, aki arra is felhívta a figyelmet, nem véletlen, hogy a társasházépítések a belvároson kívül az egyetemi karok, főként az orvosi köré összpontosulnak. A Szigeti úton például egymást érik a

társasházépítések, az egykori malom épülete már eltűnt, helyén egy modern apartmanokból álló épületegyüttes született.
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2017-06-12 pecsiujsag.hu Egyetemi klub nyílik a pécsi belvárosban - Rövid távon megtérülhet a negyvenmilliós befektetés
PTE Bar&Burger néven nyílik még ebben az évben új egyetemi klub a pécsi belvárosban. A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekt célja egy olyan közösségi tér létrehozása, amely a modern kor igényeinek megfelelő környezetben kínál megfizethető és kulturált szórakozási lehetőséget a jelenlegi és

egykori hallgatók, valamint a helyiségbe betérők számára. A Széchenyi térre megálmodott új egyetemi klub terve a PTE hallgatói önkormányzatának nemrég véget ért közvélemény-kutatásának eredményeiből született. Az EHÖK kérdőívét több mint ezer jelenlegi és egykori hallgató töltötte ki, de középiskolások és

civil lakosok is kifejthették véleményüket.
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2017-06-03 barcsihirek.hu Huszonnégymilliárdból fejlődik a pécsi egyetem
Megkezdődtek a Modern városok programhoz kapcsolódó felújítási munkálatok a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (PTE-BTK) is – tájékoztatott a felsőoktatási intézmény. A PTE-nek a program keretében 24 milliárd forintos forrás nyílt meg az egyetem versenyképességének javítására, az idegen

nyelvű oktatás és szolgáltatás fejlesztésére, a külföldi hallgatók számának jelentős növelésére és a kutatási képesség erősítésére. A kar Rókus utcai campusában található M-épület tetőrekonstrukcióját 40 millió forintból végzik. Ez az épület ad otthont a PTE történettudományi intézetének, a társadalomtudományi

könyvtárának és a társadalmi kapcsolatok intézet két tanszékének, a közösségi és szociális tanulmányok tanszékének, valamint a néprajz - kulturális antropológia tanszéknek is. Az egyetem közölte azt is, hogy a bölcsészettudományi kar átfogó fejlesztésére több mint 425 millió forintot fordítanak.
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2017-06-03 hirado.hu Százmilliárdok mozdultak meg eddig a Modern Városok Programban
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2017-06-03 pecsiujsag.hu Százmilliárdok mozogtak eddig a Modern Városok Programban

Május közepéig hazai és uniós forrásból 236 milliárd forintot fizettek ki a Modern Városok Program keretében. A fejlesztések végső értéke közel 3400 milliárd forint lesz, a program állásáról ősszel egyeztet a kormányzat az érintett településekkel. 2018 után a falvaknak is partnerségi ajánlatot tehet a kormány. Lázár

János Miniszterelnökséget vezető miniszter a június 1-jei Kormányinfón beszámolt róla, hogy szeptemberben összehívják a Modern Városok Programban résztvevő 23 megyei jogú várost és tájékoztatják őket a program állásáról. Alább az eddigi tervek és megállapodások összefoglalása olvasható röviden. A

fejlesztési program célja, hogy a megyei jogú városok olyan központokká váljanak, amelyek a helyi gazdaságfejlesztés motorjai, ahol minőségi életet lehet élni és tartalmasan lehet a szabadidőt eltölteni. Orbán Viktor miniszterelnök a program keretében 2015 márciusa és 2017 májusa között mind a 23 megyei jogú

várossal megállapodást kötött. A legutolsó állomás Hódmezővásárhelyen volt, ahol a múlt héten, május 26-án írt alá szerződést. Az eddigi számítások szerint a program során közel 260 projekt valósul meg mintegy 3400 milliárd forint értékben, részben uniós, részben pedig hazai forrásból. A program fő célja a helyi

gazdaság fejlesztése és a munkahelyteremtő beruházások támogatása, ezért több új ipari parkot is létrehoznak. Ilyen típusú fejlesztés a megyei jogú városok nagy többségének - húsz településnek - szerepel a programjában. Mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások szintén lesznek, amelyek a hazai termelők

piacra jutását segítik majd. Békéscsabán térségi vásárteret alakítanak ki, Tatabányán új vásárcsarnokot és piacot építenek. A közvetlen gazdasági, kereskedelmi beruházásokon túl számos közúti, infrastrukturális, közmű- és energetikai beruházás valósul meg. Ezek közé tartozik a kecskeméti villamosenergia-hálózat

20 milliárd forintos fejlesztése, a Szekszárd-Paks távhővezetéket megépítése 10 milliárdért vagy a dunaújvárosi víziközmű-hálózat több mint egymilliárdos fejlesztése. Ezen kívül több nagyvárosban terveznek innovációs fejlesztéseket is a helyi egyetemmel együttműködésben, Debrecenben majdnem 23 milliárd,

Miskolcon közel 10 milliárd, Kecskeméten 5,9 milliárd forint értékben. Egészségügyi fejlesztés öt városban lesz közel 19 milliárd forint összegben, így például Székesfehérváron a Fejér Megyei Szent György Oktatókórház fejlesztése 7 milliárd forintért; Tatabányán Szent Borbála Kórház fejlesztése több, mint 4 milliárd

forintért; Salgótarjánban a Szent Lázár Kórház fejlesztése közel 2 milliárd forintért; Győrben új mentőállomás épül 1 milliárd forint értékben; illetve Érden az egészségügyi ellátó rendszer teljes körű fejlesztése történik meg 5 milliárd forint értékben. Képzés,- oktatásfejlesztés kapcsán 22 projekt valósul meg közel 110

milliárd forint összegben. Egyebek mellett, Székesfehérváron középiskolai kampuszt alakítanak ki több mint 15 milliárdért; Békéscsabán a felsőoktatási képzés fejlesztésére 1 milliárdot költenek; a Pécsi Tudományegyetemen pedig 24 milliárd forintot; Kecskeméten pedig létrehozzák a Kodály Zoltán Nemzetközi

Képzési és Módszertani Központot 3 milliárd forintért. A programban támogatják a piaci igényeknek megfelelő, minőségi szakképzést, valamint duális képzést például Békéscsabán, Salgótarjánban és Kecskeméten is. A hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztésére 4 milliárdot fordítanak, a Bethlen Gábor

Református gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola fejlesztésére és bővítésére pedig 3,9 milliárd forint jut. Sportfejlesztéseket az összes érintett városban terveznek, a programban 32 beruházás indult meg 151 milliárd forint összegben, többek közt uszodák, sportcsarnokok épülnek. Lesznek ezen kívül

vár-, illetve műemléki felújítások, 5 városban közel 28 milliárdért, kulturális fejlesztésekre - így színházfelújításra, -építésre - 17 projektben 80 milliárd forint megy a tervek szerint. Turisztikai fejlesztések is majdnem az összes településen megvalósulnak, a tervezett forrásigény eddig 69 milliárd forint,

Városrehabilitáció, városi lakókörnyezet fejlesztése keretében pedig 16 beruházás indul közel 48 milliárd forint összegben. A program céljainak megvalósítására május közepéig hazai forrásból összesen 172,4 milliárd forint, uniós forrásból 64 milliárd forintot fizettek ki. A kormány 2018 után fontos feladatának

tartja, hogy a kisebb városok és falvak számára is partnerséget ajánljon, fejlesztési programokat indítson a magyar vidék további erősítése érdekében.
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2017-06-02 pecsma.hu Elindult az óriási egyetemfejlesztés!
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2017-06-01 pecsiujsag.hu A bölcsészettudományi karon is folynak már a felújítási munkálatok

Ismert, hogy a Modern Városok Program részeként 24 milliárd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem számára, amelynek deklarált célja a versenyképes képzési környezet kialakítása; az idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfolió fejlesztése és racionalizálása; az idegen nyelvű képzésekben résztvevő

hallgatók létszámának jelentős növelése és az Egyetem kutatási potenciáljának erősítése. E célokhoz szervesen illeszkedik a Bölcsészettudományi Kar fejlesztése. „A legnagyobb létszámú és rendkívül széles képzési portfólióval rendelkező Kar népszerűsége a magyar és a külföldi hallgatók körebén az elmúlt években

tovább erősödött. A jelenleg is meglévő pszichológia, a politológia és az anglisztika képzéseken közel 100 fővel növeljük a külföldi hallgatói létszámot, ezen túl, új, induló szakokkal további 200 fős emelkedést prognosztizálunk 2020-ig" - monda el Prof. dr. Bereczkei Tamás dékán az induló fejlesztés kapcsán.

Köztudott, hogy a BTK több tanszéke is közösen használ ingatlanokat más Karokkal - az Ifjúság útján, a Rókus utcában és a Zsolnay Negyedben -, ezért olyan komplex fejlesztési koncepció kidolgozására került sor, amely minden érintett Kar számára megfelelő, és a tevékenysége végzéséhez szükséges, hiányzó

feltételeket biztosítja. A napokban megkezdődött a BTK Rókus utcai campusában az „M" épület tetőrekonstrukciója, amelyből a Történettudományi Intézet, a Társadalomtudományi Könyvtár és a Társadalmi Kapcsolatok Intézetének két tanszéke, a Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék, valamint a Néprajz -

Kulturális Antropológia Tanszék jelenlegi és leendő hallgatói, oktatói egyaránt profitálnak.    Ezen túl, a fejlesztés érdemben hozzájárul a Rókus utcai campus egységes megjelenéséhez, a rendezett városkép kialakításához.
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2017-06-01 pecsinapilap.hu A pécsi bölcsészkaron is elkezdődtek a felújítási munkálatok
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2017-05-31 szabadpecs.hu Még nem tárgyalt az egyetemmel a ZÁÉV az árról

Megerősítette a Szabad Pécsnek a ZÁÉV, hogy indult az új pécsi egyetemi tömb felépítését célzó közbeszerzési pályázaton, de azt írták, egyelőre nem tárgyaltak a megegyezésről. Mint megírtuk, információink szerint az egyetem által remélt összegnél jóval magasabb ajánlati árak érkeztek be a tervezésre és

kivitelezésre. – A nyílt közbeszerzési eljárásban, az ön kérdésében meghatározott projektre a ZÁÉV Zrt. is adott be ajánlatot. Az ajánlatok március hónapban kerültek beadásra, a közbeszerzési eljárási feltételeknek megfelelően. Tudomásunk szerint az ajánlatok kiértékelése van folyamatban. A ZÁÉV Zrt. részéről a

megrendelővel tárgyalás nem volt, és nincs is folyamatban. Az ajánlatok kötöttsége a mai napig fennáll – írta a Szabad Pécs kérdésére kedden Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója. A sajtóban a kormány egyik kedvenceként emlegetett, amúgy nagy múltú építőipari céget amiatt kerestük meg, mert azt

hallottuk, hogy a pécsi egyetem legfontosabb és legnagyobb kivtelezési-építési projektje, amit a Modern Városok Program 24 milliárdos támogatásából szeretne megvalósítani a pécsi universitas időbeli csúszásban van. Mint meg is írtuk, a PTE ÁOK új elméleti tömbjének megvalósítása azért csúszhat, mert a

borítékbontás után sincs megegyezés a kiíró egyetem és az ajánlatot benyújtó kivitelező cégek közt. Lapunk úgy tudta, hogy legalább két érvényes ajánlat érkezett, a ZÁÉV-é és a Strabagé, de mindkettő a rendelkezésre álló/elgondolt keretet jócskán meghaladta, több milliárd forinttal. Lapunk eddig úgy tudta, hogy a

felek közt már megindultak az ártárgyalások, s hogy a borítékot februárban bontották ki. Előbbit egyértelműen cáfolta a ZÁÉV, utóbbit az eredeti kiírásban olvastuk, ITT. A ZÁÉV-től azt kérdeztük, hogy reálisnak tartják-e, hogy meg tudnak egyezni a PTE-vel az árkülönbség ellenére is, s ha igen, az szerintük mikorra

lehetséges. Innentől pedig mikor van esély az építés elkezdésének és befejezésének.
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2017-05-29 baranyanet.hu Megindultak a PTE fejlesztései

Ismert, hogy a 1035/2016. (II. 9.) Korm. határozattal a Modern Városok Program részeként 24 Mrd forintnyi forrás nyílt meg, melynek célja a Pécsi Tudományegyetem versenyképességének javítása, az idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfolió fejlesztése, az idegen nyelvű képzésekben résztvevő hallgatók

létszámának jelentős növelése, és az egyetem kutatási potenciáljának erősítése. A Gyógyszerésztudományi Karon megvalósuló fejlesztések mintegy 450 millió forintba kerülnek. A beruházás a gyógyszerészképzést kiszolgáló infrastruktúra minőségében és kapacitásában egyaránt jelentős fejlődést eredményez, így a

megnövekedett számú hazai és külföldi hallgatókat méltóképpen tudja majd kiszolgálni. Perjési Pál professzor, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja a beruházással kapcsolatban elmondta: „Tény, hogy a gyógyszerészet az egyik legdinamikusabban fejlődő tudomány. Az elméleti képzés mellett óriási szerepe

van a gyakorlati képzést biztosító korszerű infrastruktúrának. A jelenlegi laborkapacitások szűkösek, és az épületen is szembetűnő, hogy évtizedek óta nem volt komoly felújítás. Az immár elindult fejlesztés során új laboratóriumokkal, modern eszközparkkal, oktatási helyiségekkel, közösségi terekkel gazdagodik a kar.

Méltó helyszíne lesz a magyar és angol nyelvű, valamint a tervezett német nyelvű gyógyszerészképzés számára.” - hangsúlyozta a dékán. „Amennyiben komolyan gondoljuk a nemzetköziesítést, márpedig igen, és lépést akarunk tartani a nemzetközi piaccal, nem spórolható meg ez a fejlesztés. Jelenleg 150 külföldi és

170 magyar hallgató tanul a karunkon, és a külföldi hallgatói létszám megduplázását vállaltuk 2020-ig. Ugyanakkor fontos leszögezni, hogy ebből a beruházásból a magyar hallgatóink is ugyanúgy profitálnak majd.” - emelte ki a pécsi gyógyszerészkar vezetője. Lényeges hangsúlyozni továbbá, hogy az

egyetemfejlesztés nem szűk oktatási program, hanem Pécs kiemelt jelentőségű projektje, hiszen szándék szerint jelentős hatást gyakorol a város társadalmi életére, gazdaságára és imázsára.
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2017-05-29 szabadpecs.hu Vastagon fogott a ZÁÉV ceruzája, csúszhat a legfontosabb pécsi egyetemi beruházás

Sokkal több pénzbe kerülhet a Pécsi Tudományegyetem legfontosabb és legnagyobb beruházása annál, mint amivel az egyetemen számoltak. Az orvosi kar jelenlegi elméleti tömbjét felújítanák, és mellette-mögötte egy vadonatúj elméleti tömböt is felépítenének. A Szabad Pécs információja szerint többen is indultak,

de az igazi esélyes pályázó a kormánynak igencsak kedves cég lehet, a ZÁÉV Zrt. Ők azonban tudomásunk szerint tízmilliárd forinttal adtak magasabb árat annál, mint amit az egyetemen gondoltak. Az universitason azt mondják, még nem zárult le a közbeszerzési eljárás, ezért igazából nem mondhatnak sokat. A

tények A PTE is részesül a kormány és Orbán Viktor kedvenc kiemelt programjából, a Modern Városok Programból (MVP). Azt, hogy Pécs mellett külön forrást címkéznek meg ebből a nagy fejlesztési kalapból a PTE-nek, Orbán Viktor jelentette be, amikor a MVP pécsi számait ismertette, és aláírta az együttműködési

szerződést Páva Zsolt pécsi polgármesterrel. Nem sokkal később, 2015 végén az is kiderült, hogy a PTE 24 milliárd forintot kap majd a kormánytól. A legfontosabb cél a fizetős idegen nyelvi képzések felturbózása, a pécsi külföldi hallgatók számának megduplázása. Akkor, 2015 nyarán mintegy kétezer-ötszáz külföldi

hallgató tanult Pécsett, a cél tehát az ötezres szám elérése. Azóta egyébként már több mint háromezer külföldi hallgatója van a PTE-nek. Az idegen nyelvi képzés jelentős kibővítésére az orvosi és a műszaki karon van esély. A PTE tavaly év végén, december 31-én nyílt közbeszerzési pályázati felhívást jelentetett meg

a jelenlegi orvosi kar felújítására, és egy annál több mint kétszer nagyobb, teljesen új, 11 ezer négyzetméteres alapterületű elméleti tömb megtervezésére és felépítésére. Ami még egyéb feladatokra, például a régi ingatlan homlokzati felújítására és nyílászáróinak cseréjére is szólt. A címe ez volt: „Általános

Orvostudományi Kar meglévő elméleti épület részleges felújításának és a hozzá kapcsolódó új oktatási és kutatási épületszárny építésének komplex tervezési és kivitelezési munkáinak elvégzése a Modern Városok Program keretében”. A pályázat benyújtására több mint két hónap állt rendelkezésre. A

borítékbontást 2017. február 13-án tartották a kiírás szerint. A győztest még nem hirdették ki. Egyelőre nem tudni, hogy mikorra épülhet majd meg végül az új elméleti tömb. A hivatalos válasz, egyelőre Kérdéseinkre, felvetéseinkre a PTE Kancellária pénteken elküldött hivatalos válasza a következő volt: „A

jelzett tárgyú kiírásra valóban több ajánlat is érkezett. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatok értékelése folyamatban van, az Ön által feltett kérdésekre csak az eljárás lezárását követően áll módunkban válaszolni, a kivitelezéssel kapcsolatosan részletes információkat adni.

Megértő türelmét köszönjük!” Vagyis az eljárás még folyamatban van, még értékelik az ajánlatokat egy olyan projektben, amelyben a pályázók ajánlatait több mint három hónapja megismerhették. S amelyről úgy tudjuk, a Miniszterelnökség már azt szeretné, ha túl lennének rajta, és markolók meg daruk

állomásoznának a területen, valamint jól tudnák, mikor kell majd Pécsre jönni mosolyogva szalagot átvágni.      ...
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2017-05-28 profitline.hu 450 millióból fejlesztik a pécsi gyógyszerésztudományi kart
Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának (PTE-GYTK) 450 millió forintos átfogó fejlesztése - közölte a felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-vel.A közleményben kiemelték: a PTE számára a Modern városok program keretében 24 milliárd forintos forrás nyílt meg az egyetem

versenyképességének javítására, az idegen nyelvű oktatási és szolgáltatási portfolió fejlesztésére, a külföldi hallgatók számának jelentős növelésére és a kutatási potenciál erősítésére. A fejlesztés során új laboratóriumokkal, modern eszközparkkal, oktatási helyiségekkel, közösségi terekkel gazdagodik a

gyógyszerésztudományi kar - idézték Perjési Pál dékánt, aki szerint az intézmény méltó helyszíne lesz a magyar és angol nyelvű, valamint a tervezett német nyelvű gyógyszerészképzésnek.    
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2017-05-27 pecsiujsag.hu Megkezdődött a gyógyszerésztudományi kar fejlesztése, majd" félmilliárdot költenek rá
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2017-05-27 barcsihirek.hu Megkezdődött a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának fejlesztése
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2017-05-26 pecsma.hu 450 millió a PTE Gyógyszerésztudományi Karának
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2017-05-26 hirado.hu 450 milliós fejlesztés a PTE Gyógyszerésztudományi Karán
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2017-05-26 magyarepitok.hu A külföldi hallgatók megduplázására hajt a megújuló pécsi gyógyszerész kar
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2017-05-26 orientpress.hu Fejlesztik a pécsi egyetem gyógyszerésztudományi karát
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2017-05-26 eduline.hu Felújítják a PTE egy részét, dőlhetnek a külföldi hallgatók
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2017-05-26 pecsinapilap.hu Megindultak a PTE fejlesztései
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2017-05-26 sikerado.hu Megkezdődött a fejlesztés
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2017-05-26 weborvos.hu Megkezdődött a pécsi gyógyszerészkar fejlesztése
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2017-05-26 webradio.hu Megkezdődött a pécsi gyógyszerésztudományi kar átfogó fejlesztése
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2017-05-26 mti.hu Megkezdődött a pécsi gyógyszerésztudományi kar átfogó fejlesztése
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2017-05-12 pecsinapilap.hu Pécs segít a vizsgáikra készülő diákoknak, hallgatóknak

Meghosszabbított nyitva tartással várja a vizsgáikra készülő felsőoktatásban résztvevő hallgatókat, illetve az érettségizőket május 15-től a részben önkormányzati fenntartásban működő pécsi Tudásközpont. Mindezt a baranyai megyeszékhely alpolgármestere és a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói

Önkormányzatának (PTE EHÖK) elnöke jelentette be. Dr. Őri László alpolgármester felidézte: a pécsi önkormányzat az elmúlt hónapokban kétszer is konzultációt folytatott középiskolai diákokkal, felsőoktatásban részt vevő tanulókkal. - Úgy véljük, egyetlen intézkedésünk, fejlesztésünk sem valósulhat meg anélkül,

hogy az érintett fiatalokkal, azok érdekképviselőikkel tárgyalnánk, ezért kezdeményeztük a párbeszédet. A legnagyobb intézkedések – mint a középiskolák modernizálása vagy a 24 milliárd forintos, kormányzati forrásból megvalósuló egyetemi fejlesztés a Modern Városok Program keretében - mellett ugyanilyen

fontos, hogy a mindennapokat érintő kérdésekben is a diákok érdekeiben járjunk el – fogalmazott Őri László. Az alpolgármester bejelentette: a felsőoktatásban hallgatók kéréseit meghallgatva a Tudásközpont fenntartói, a város és az egyetem kezdeményezésére kísérleti jelleggel május 15-től a hallgatók

vizsgaidőszakában a Tudásközpont hosszabbított nyitva tartással várja tanulókat. Az intézkedéssel járó anyagi plusz ráfordítást a város és az egyetem biztosította. Így egészen június 30-ig a hét minden napján éjfélig fogadja az intézmény a látogatókat. Természetesen az épület mások előtt, így az érettségiző

középiskolások előtt is nyitva áll majd. Takács Gyula, a PTE EHÖK elnöke elmondta: a hallgatók oldaláról tapintható igény volt a meghosszabbított nyitva tartás, hiszen sokaknak csak a bibliotéka falai között van lehetőségük a nyugodt tanulásra a késő délutáni és esti órákban. Reményének adott hangot, hogy a

kísérleti időszak után a tapasztalatok fényében minden vizsgaidőszak előtt biztosítja majd ezt a szolgáltatást az intézmény.
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2017-04-20 pecsma.hu Országosan egyedülálló konferencia Pécsen

Csütörtökön kezdődik a Magyar Diabetes Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusa városunkban, ahová több mint 1100 vendéget várnak a szervezők. Az országosan egyedülálló programsorozatra számos szakember, kutató és magánember is érkezik április 20-23-án a Kodály Központba. A cukorbetegség a nyolcadik

leggyakoribb halálok a világon, évente 1,5 millió emberrel végez. A WHO 2016-os jelentése szerint 1980 és 2014 között 108 millióról 422 millióra nőtt a diabétesszel élők száma a világban. A szervezet összevonva vizsgálta az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség előfordulásának gyakoriságát, de az eredményekből kitűnik,

hogy a növekedésért döntően a nem megfelelő életmóddal összefüggő 2-es típusú cukorbetegség a felelős. Prof. dr. Wittmann István csütörtökön hozzátette, hogy a mérések szerint országunkban 772 ezer cukorbeteg él, becslések szerint körülbelül ugyanennyi embernek van fel nem ismerten cukorbetegsége,

további másfél millió ember a cukorbetegséget megelőző állapotban van Magyarországon, ami már szív- és érrendszeri kockázatot jelent. Ha ezt összeszámoljuk, akkor hárommillió magyar emberről beszélünk. Vagyis nem is lehetne a téma aktuálisabb, a Magyar Diabetes Társaság XXV. Jubileumi Kongresszusát egy

négynapos fórum keretein belül rendezik meg a Kodály Központban Pécsen. A programsorozatot dr. Lovász István, Pécs jegyzője nyitotta meg azzal a gondolattal, hogy mi sem adhatna jobb otthont egy ilyen kaliberű nívós konferenciának, mint Pécs, az a város, ahol az egészségügyi fejlesztések kiemelkedő szerepet

játszanak az elmúlt években, elég csak a nemrég átadott Szentágothai János Kutatóközpontra, az új regionális vérellátó központra vagy a Janus Pannonius Klinikai Tömb néven újjászületett 400 ágyas klinikára gondolni. – A kormány együttműködésének köszönhetően a Modern Városok program égisze alatt mintegy

24 milliárd forintos büdzséből további egyetemi fejlesztések realizálódnak már az idei évben, melynek első célterülete éppen az egészségügyi és orvostudományi képzés lesz – zárta Lovász István.
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2017-04-18 pecsma.hu Megújulnak a pécsi kollégiumok
A Modern Városok Program keretein belül több kollégiumot is felújítanak a közeljövőben Pécsett. A beruházások érintik majd a szobák komfortfokozatának növelését, illetve a jelenleg kihasználatlan terek is különböző fejlesztéseken esnek majd át, hogy a hallgatók több közösségi térrel rendelkezhessenek. A Pécsi

Tudományegyetem mintegy húszezer hallgatóval rendelkezik, és közülük sokan vannak, akik az albérletekkel szemben a kollégiumi létet preferálják, akár az ár-érték arány, akár a kollégiumi lét semmihez sem hasonlítható hangulata miatt. Ezért született meg az a döntés, hogy a 2016-2020 között futó Modern Városok

Program több kollégium felújítását is magában foglalja – ilyenek a Damjanich és a Balassa János Kollégiumok, valamint a Laterum.    ...
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2017-04-06 Új Dunántúli Napló Egyetemi szintre vinné a sikert az orvostudományi kar vezetője

Az eddigi eredmények tapasztalatait felhasználva, a külföldi hallgatói létszám további növelésében, az elérhető fejlesztési lehetőségek hatékony kihasználásában és a munkahelyi békében látja az elkövetkező évek sikereinek kulcsát Dr. Miseta Attila, a PTE Általános Orvostudományi Karának dékánja, aki a jövőre

esedékes rektorválasztásra is készül. - Ha a Pécsi Tudományegyetemről esik szó manapság, megkerülhetetlen a külföldi hallgatói létszám növelésének kérdése. A legmarkánsabban az Orvosi Karon vannak jelen a külföldiek - dékánként hogyan látja az egyetemi szinten a létszám 5000-re való növelésének

lehetőségeit? - Máig titok számomra, hogy az ötezres számot ki tűzte ki - abban biztos vagyok, hogy nem az orvostudományi kar. Mi egy racionális bővítési tervet fogalmaztunk meg, és különös örömmel vettem, hogy ez egybevág a kormányzati szándékokkal. A miniszterelnök is azt hangsúlyozta, hogy a minőség

emelése mellett kell bővíteni, semmiképpen nem felhígítva a képzéseinket. Ezt magunk is így gondoljuk, mert így lehet felzárkózni a nyugathoz, nem puszta létszámokkal. Persze jelentős teher hárul a növelésben az egyetem többi karára, hogy az ötezres fizetőképes külföldi hallgatói létszámot elérhesse a PTE. Bár az

eddigi intézkedéseknek már látszik is az eredménye: jelentős a növekedés, de koncentrálni kell a "minőségi hallgatókra". - Az orvosképzés helyét hogyan értékeli az egyetem gazdálkodásában? - Az orvosi kar húzóágazat a PTE gazdálkodásában. Az elmúlt 10 évben körülbelül megtízszereztük a bevételünket az

idegen nyelvű képzésből és meghaladtuk a 6 milliárd forintos éves bevételi szintet. Ezt úgy sikerült elérni, hogy a szűkös lehetőségek közt intenzív eszközöket alkalmaztunk, a kar munkatársainak rendkívüli áldozatvállalásával. A kar felvevőképessége azonban a jelen körülmények közt tovább nehezen növelhető, csak

akkor, ha a sokszor emlegetett Modern Városok Program fejlesztései megvalósulnak és ezek mellé kellő számú minőségi oktatót is itt tudunk tartani, illetve hazahozni. Ez nélkülözhetetlen a további szintemelkedéshez. Nem vitás, hogy a kar gazdasági sikere teszi lehetővé, hogy az egyetem nullszaldó közeli gazdasági

eredményt érhessen el. A tavalyi évben jelentős mértékben, mintegy 2 milliárd forinttal járultunk hozzá a Klinikai Központ működéséhez és 1,6 milliárddal a többi egyetemi kar konszolidációjához. Ezen kívül 1,3 milliárddal finanszíroztuk a működéshez szükséges egyetemi adminisztrációs apparátust és a

szolgáltatásokat. - A Modern Városok Program számos fejlesztése közt a kar egy új épületet is kap. Ennek kapcsán mit mondhat el a beruházásokról? - A fejlesztéseknél az már most látszik, hogy az elérhető források nagysága sok potenciális partner érdeklődését felkeltette. Nekünk pedig roppant módon kell

vigyázni arra, hogy az árakat normális szinten tartsuk, mert jelenleg rendkívüli a fellendülés az építőiparban, hatalmas beruházások indulnak országszerte. Mindez lefoglalja az építőipari kapacitásokat, ráadásul Magyarországon nagy hagyományai vannak a kiírt tenderekre túlárazott árajánlatokat tenni. Közben Pécs és

a régió számára is nagyon fontos lenne, hogy itt hasznosuljanak ezek a pénzek. Úgy látom, a kiírásokban egyszerűen ki lehetne kötni, hogy milyen arányban kell a fővállalkozónak helyi alvállalkozókat alkalmaznia. Hogy ilyen és hasonló módokon helyzetbe hozzuk a helyi vállalkozásokat, ezt én személyesen, ameddig

tehetem, képviselni fogom. Vigyáznunk kell a helyi albérleti piacra is. - Az orvosi kar campusának bővítése is elképzelhető? - A helyünk valóban korlátozott, a jövőbeli fejlődéshez ideális lenne a főépületünkkel szemközti telek. Az egykori Lakits-laktanya helyét hiba lenne apartmanházzal beépíteni, itt a campust

szeretnénk bővíteni. Régóta igyekszünk ezt a jelenleg magánkézben lévő területet is bevonni az egyetemi fejlesztések körébe. A hely jól jönne új oktatási egységek, de akár klinikai funkciók számára is a jövőben. Addig is javasoltam, hogy alakítsanak ki itt parkolót, mert az orvosi kar területén hamarosan indul az

építkezés, ami rengeteg helyet elvisz és a környék forgalma is megnő. Az építkezés persze elkerülhetetlenül kényelmetlenségeket is jelent a környék lakóinak, amiért előre is elnézésüket, türelmüket kérjük. Más karokon is lehet alkalmazni a jó gyakorlatokat, élve a lehetőségekkel - Az eddigi fejlesztések kapcsán

milyen eredményt emelne ki? - A legfontosabb az értékes szakemberek visszaáramlása, aminek záloga a belső béke az orvosi karon. Az Orvostudományi Karnak és a Klinikai Központnak egy konstruktív, építkező periódusát éljük meg, a lehetőségeinket maximálisan ki akarjuk használni, hogy sok nemzetközileg

elismert kutató térjen vissza hozzánk. Külföldről, Budapestről, Szegedről, Debrecenből is igazolnak hozzánk. Ehhez tudatos építkezés kellett, ami persze nem az én érdemem, hanem a munkatársaimé, de az előző dékánok is rendkívül sokat tettek ezért. Hadd tegyem hozzá, hogy az egyetem tudományos

teljesítményének háromnegyedét is az orvosi kar adja. És mindezt úgy értük el, hogy közben megőriztük a békét, mindenki a dolgát végzi, és nem csatározásokkal foglalkozik. Ennek jeleként értékelem azt is, hogy 1990 óta én vagyok az első olyan dékán, akit megszakítás nélkül újraválasztottak az orvosi karon. -

Jövőre rektorválasztás jön az egyetemen, két jelölt már be is jelentkezett Dr. Gábriel Róbert, a Természettudományi Kar dékánja és Dr. Betlehem József, az Egészségtudományi Kar dékánja személyében. - Úgy gondolom, nagy valószínűséggel magam is indulok a választáson, hogy ugyanazt a modellt, amit az orvosi

karon megvalósítottunk, a lehetőségek korlátai között az egyetemi szinten is alkalmazhassam. A kancellári rendszerben a gazdasági vezető jelentős jogkört kapott, de ezzel együtt dolgozva, a mostani jó kapcsolat továbbvitelével a jó gyakorlatokat lehet alkalmazni más karokon is. Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden

területen ugyanazt megvalósítani, mint az orvosi képzésben, de a kari sajátosságok figyelembe vételével nagyon sokat lehet tenni a fejlődésért. Az előrelépésnek része kell legyen az is, hogy a belső csatározásokat megszüntetjük, mert azok nem vezetnek jóra. Az például lehetetlen helyzet, hogy valaki az intézetében,

vagy a karon nem engedi felnőni a következő generációt, vagy ha a vezetői kiírásokat eleve háztáji módon, a saját gárdára írják ki. Így nem lehet építkezni. És a lehetőségek hiányára panaszkodni sem lehet örökké. Én úgy látom, hogy a szegénység nemcsak egy állapot, hanem magatartásforma is. Használjuk ki a

lehetőségeinket!    Dr. Miseta Attila, a PTE Orvostudományi Karának dékánja a magas színvonalú szakmai munkában és a "minőségi hallgatókra" koncentráló létszámbővítésben látja a jövő lehetőségeit  
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2017-04-06 Új Dunántúli Napló Mitől lesz igazán nemzetközi egyetem a PTE, és hogyan profitálhat ebből egy itteni diák?

A Pécsi Tudományegyetemen több mint száz nemzet fiataljaival építhetünk értékes kapcsolatot A Pécsi Tudományegyetemen már az elmúlt évtizedekben is kiemelt figyelmet kapott az oktatás nemzetköziessége, a közelmúltban azonban felgyorsult ez a törekvés, a Modern Városok Program forrásainak bevonásával

a külföldi hallgatói létszám megduplázása a cél. De miért is jó egy ilyen egyetemen tanulni? Pécsen körülbelül minden hetedik ember egyetemista, a hallgatói létszámnak pedig közel ötöde külföldi. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a PTE-s hallgató nem ritkán hallhat angol nyelvű csevegést a Széchenyi téren,

koccinthat egy új ismeretségre éjszaka, míg nappal közösen tanul velük - és tőlük. Egy nemzetközi légtérben merőben más a hallgatói élet, mint egyébként, hiszen új szokásokat, kultúrákat lehet megismerni. Megtudhatják, hogy Dél-Koreában a Japán-tengert igazából Keleti-tengernek hívják, hogy különböző

országokban miért ünneplik máskor az újévet, hogy mi a Közel-Keleten található legízesebb csemege. Összesen 110 nemzetet ismerhetünk meg a PTE-n, ám a velük való ismerkedés sokkal többet ad, mint az előbb felsorolt dolgok. A külföldiekkel való együttlét alapjában véve változtatja meg az ember

világszemléletét, hiszen megannyi különböző aspektust ismerhet meg ugyanazon témára vonatkozóan. Hogy egy közelmúltban történt eseményre utaljunk, érdekes meghallgatni, mit gondol egy mexikói, egy kanadai, vagy akár egy arab Donald Trump megválasztásáról. Persze nem csak a hallgatók politikai nézeteit

befolyásolhatják ezek a beszélgetések. A gondolkozásmódjuk átalakul, a világ kiszélesedik a számukra - extrovertált énük, kíváncsiságuk, és elfogadó képességük pedig egyaránt csak erősödik. A PTE pedig kifejezetten nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezeket a máshol nem tanulható kompetenciákat minél szélesebb

körű hallgatói tömeggel megismertesse. Angol és egyéb idegen nyelvű képzések, megannyi közös program a külföldiekkel, és egy rendkívül nemzetközi oktatási-kutatási portfólió - Afrikától Kínán át egészen Latin-Amerikáig biztosan található olyan oktató, aki szívesen segít elmélyedni az érdeklődőknek az adott térség

kutatásában. A nemzetköziesítéssel összefüggő fejlesztések mindenki számára előnyt jelentenek Ezt a szolgáltatáscsomagot pedig Magyarország Kormányával közösen bővíti majd a PTE - a célkitűzés az, hogy 2020-ra megduplázódjon a jelenlegi hallgatói létszám, és a teljes hallgatói létszám negyedét adják más

országok fiataljai. Ezzel még több tudás áramlik mind a városba, mind a PTE berkein belülre. Ezek a fejlesztések pedig minden pécsi és egyetemista polgár számára előnyt jelentenek - a modern infrastruktúra, az új épületek, a felújított kollégiumok minden hallgató érdekét szolgálják. De miként profitálhat mindebből

egy magyar hallgató? Először is, első kézből tapasztalja külföldiek által képviselt értékrendet, és nem csak az internetes fórumokon látja azokat, így sokkal hitelesebb információt kap. Másodszor: a nemzetközi baráti társaság állandó ingyenes nyelvgyakorlási lehetőséget is biztosít, sőt! Megkönnyítik az utazás

lehetőségét is - talán egy külföldi barát meglátogatásával születik majd meg egy ötlet a jövő vállalkozásának indításához. Kihagyhatatlan lehetőség a külföldi tanulásra, munkára A nemzetközivé válás első lépcsőfoka tehát a pécsi lehetőségek kihasználása. Az Erasmus-mentorkodás, az International Evening, az

International Spring rendezvényei és megannyi közös program mindenki számára remek alkalom lehet az ismerkedésre és a tanulásra. A második lépés azonban már jóval nagyobb megfontolást igényel - az Erasmus+-szal, Campus Mundi ösztöndíjakkal, egyéb bilateriális szerződésekkel elérhető külföldi tanulás vagy

szakmai gyakorlat olyan vissza nem térő alkalom egy egyetemista számára, amit kár lenne kihagyni. A PTE pedig folyamatosan ápolja, fejleszti, bővíti a külföldi kapcsolatait, több mint 1500 hallgatónak kínálva a nemzetközi tanulás és munkavállalás lehetőségét. A PTE-n elérhető nemzetközi ösztöndíjakkal kapcsolatban

minden kérdésre választ adunk az erasmus.pte.hu weboldalon és az erasmus@pte.hu e-mailcímen.    A PTE idegen nyelvű képzési kínálata és nemzetközi hallgatói közössége egyedi élményt jelent     
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2017-04-03 Magyar Hírlap A Kárpát-medence egy szociális tér

Tizenöt ország több mint száz képviselőjének részvételével szombaton megkezdődött a Magyarok második kulturális világtalálkozója nevű kétnapos rendezvény Pécsett. Az idén alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE) jubileumi projektirodája és a pécsi székhelyű Határokon Túli

Magyarságért Alapítvány (HTMA) szervezésében rendezik meg Pécsett a Magyarok második világtalálkozóját. A szombaton megkezdődött eseményen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úgy fogalmazott: "soha még kormányzat ilyen nagy nemzeti erőforrást nem fordított a kultúra támogatására".

Összességében csak a fővárosban 422 milliárd forint értékű beruházás valósul meg - jelezte, hozzátéve, hogy a Modern városok program fejlesztései között kulturális elemek is találhatók, amelyekre a debreceni, a kaposvári és a veszprémi színház felújítását hozta fel példaként - jelentette az MTI. Hoppál Péter

kiemelte, hogy a kormány a Hagyományok Háza működését is a legmagasabb szintre akarja emelni: Magyarországon belül megyei intézményegység-hálózatot kilenc központtal, a határon túli magyar közösségek számára hálózati rendszert hoznak létre a Vajdaságban, a Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. A

többletfeladat többletfinanszírozást igényel, így a tavalyi 850 millió forint körüli állami működési támogatás után idén 1,6 milliárdban részesül a Hagyományok Háza. Kitért arra is, hogy hatalmas vállalásokat tett a kormányzat a művészeti, történelmi és emlékezetpolitikai témájú emlékévekkel.  
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2017-04-03 magyarhirlap.hu A Kárpát-medence egy szociális tér

Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett Tizenöt ország több mint száz képviselőjének részvételével szombaton megkezdődött a Magyarok második kulturális világtalálkozója nevű kétnapos rendezvény Pécsett. Az idén alapításának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem (PTE)

jubileumi projektirodája és a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány (HTMA) szervezésében rendezik meg Pécsett a Magyarok második világtalálkozóját. A szombaton megkezdődött eseményen Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár úgy fogalmazott: „soha még kormányzat ilyen nagy nemzeti

erőforrást nem fordított a kultúra támogatására”. Összességében csak a fővárosban 422 milliárd forint értékű beruházás valósul meg – jelezte, hozzátéve, hogy a Modern városok program fejlesztései között kulturális elemek is találhatók, amelyekre a debreceni, a kaposvári és a veszprémi színház felújítását hozta fel

példaként – jelentette az MTI. Hoppál Péter kiemelte, hogy a kormány a Hagyományok Háza működését is a legmagasabb szintre akarja emelni: Magyarországon belül megyei intézményegység-hálózatot kilenc központtal, a határon túli magyar közösségek számára hálózati rendszert hoznak létre a Vajdaságban, a

Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján. A többletfeladat többletfinanszírozást igényel, így a tavalyi 850 millió forint körüli állami működési támogatás után idén 1,6 milliárdban részesül a Hagyományok Háza. Kitért arra is, hogy hatalmas vállalásokat tett a kormányzat a művészeti, történelmi és emlékezetpolitikai témájú

emlékévekkel. 
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2017-04-03 Új Dunántúli Napló A világ minden tájáról jönnek
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2017-04-03 kultura.hu Fellendülőben a kultúra ápolása
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2017-04-03 pecsma.hu Klinikák, rendelők: látványos a fejlődés
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának a Modern Városok Program keretében kitűzött fejlesztéseiben – az oktatási célt szolgáló előadóterem felújítása és a gyakorlati képzést is segítő orvostechnikai eszközök vásárlása mellett – a fő hangsúly a Rákóczi úti épületeinek felújításán van. A szakmai koncepció

megvalósítása során a szemészeti, urológiai, fül-orr-gégészeti, szájsebészeti, pszichiátriai betegellátás körülményei javulnak elsődlegesen, korszerűsített labor- és képalkotó diagnosztikai háttérrel.
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2017-04-03 Hajdú-Bihari Napló Kulturális világtalálkozó
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2017-04-03 Kelet Magyarország Kulturális világtalálkozó
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2017-04-03 Magyar Idők Magyarok kulturális világtalálkozója volt Pécsett
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2017-04-03 magyaridok.hu Magyarok kulturális világtalálkozója volt Pécsett
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2017-04-03 bama.hu Tehetséges magyarok bemutatkozását támogatják
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2017-04-02 baranyavar.hu Fókuszban a magyar kultúra
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2017-04-01 hirado.hu Központban a magyar kultúra Pécsett
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2017-04-01 mti.hu Magyarok második kulturális világtalálkozója Pécsett
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2017-04-01 gondola.hu Megkezdődött a magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 profitline.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 bama.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 kormany.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 csalad.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 magyaridok.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 magyarhirlap.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 velemenyezd.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 veszpreminapilap.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 webradio.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 pecsinapilap.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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2017-04-01 hir.ma Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett
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lt.aspx?ReturnUrl=%2FP

ages%2Fnews.aspx%3Fa

mp%3D%26lang%3Dhun

%26newsid%3D674677

&amp=&lang=hun&new

sid=674677

2017-04-01 mti.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett

http://mti.hu/mti/Defau

lt.aspx?ReturnUrl=%2FP

ages%2Fnews.aspx%3Fa

mp%3D%26lang%3Dhun

%26newsid%3D674708

&amp=&lang=hun&new

sid=674708

2017-04-01 mti.hu Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett - FRISSÍTETT (új: további előadók)

http://hir.ma/kult/megk

ezdodott-a-masodik-

magyar-kulturalis-

vilagtalalkozo-pecsett-2-

resz/715881

2017-04-01 hir.ma Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett (2. rész)

http://hir.ma/kult/megk

ezdodott-a-masodik-

magyar-kulturalis-

vilagtalalkozo-pecsett-3-

resz/715888

2017-04-01 hir.ma Megkezdődött a második magyar kulturális világtalálkozó Pécsett (3. rész)

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=229227&date=2

017/04/01&filename=22

9227.doc

2017-04-01 MTV - Híradó este Megkezdődött Pécsett a II. Magyar Kulturális Világtalálkozó

http://hirtv.hu/ahirtvhir

ei/megrendezik-a-

masodik-kulturalis-

vilagtalalkozot-pecsett-

1392082

2017-04-01 hirtv.hu Megrendezik a második kulturális világtalálkozót Pécsett

http://www.pecsma.hu/

pecs-aktual/pecsett-

talalkozik-a-vilag-

magyarsaga/

2017-04-01 pecsma.hu Pécsett találkozik a világ magyarsága

http://www.pecsistop.h

u/tartalom/cikk/487032

_tizenot_orszagbol_erke

ztek_a_pecsi_kulturalis

2017-04-01 pecsistop.hu Tizenöt országból érkeztek a pécsi kulturális világtalálkozóra

http://www.pecsiujsag.

hu/pecs/hir/helyi-

hireink/uj-idoszamitas-

kezdodott-a-magyar-

nemzetpolitikaban-

mondta-szili-katalin-

pecsett?utm_source=fe

edburner&utm_medium

=feed&utm_campaign=F

eed%3A+pecsiujsag+%2

8P%C4%82

2017-04-01 pecsiujsag.hu Új időszámítás kezdődött a magyar nemzetpolitikában, mondta Szili Katalin Pécsett

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=229228&date=2

017/03/31&filename=22

9228.doc

2017-03-31 MTV A világ minden részéről érkeznek résztvevők a Magyarok Kulturális Világtalálkozójára

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=228006&date=2

017/03/24&filename=22

8006.doc

2017-03-24 Tolnai Népújság Elindul a mérnökképzés

Szeptemberben elindul a gépészmérnökképzés a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán - dőlt el véglegesen a dr. Palkovics László oktatási államtitkár részvételével a kar fejlesztéséről márciusban lezajlott megbeszélésen. Gépészmérnökképzés indul Júliusban

kezdődnek a felújítások a PTE szekszárdi karán    Szeptemberben elindul a gépészmérnökképzés a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán - dőlt el véglegesen a dr. Palkovics László oktatási államtitkár részvételével a kar fejlesztéséről márciusban lezajlott megbeszélésen.    

Az egyeztetésen részt vett dr. Bódis József rektor, Jenei Zoltán kancellár, Horváth István országgyűlési képviselő, a Paksi Atomerőmű képviselői, önkormányzati vezetők és vállalatvezetők. Az információt prof. dr. Horváth Béla, az intézmény dékánja is megerősítette, és a részletekbe is beavatta lapunkat. Mint

elmondta, 2015-ben indult el a PTE szekszárdi karának új képzési területekkel való bővítése. Ennek társadalompolitikai vetülete, hogy az induló képzések segítsenek abban, hogy a fiatalok Szekszárdon, Tolna megyében maradjanak, telepedjenek le, valamint hogy az itt működő, elsősorban autóipari beszállító cégek

találjanak megfelelő képzettségű mérnököket. Ezzel párhuzamosan a megyében meghatározó mezőgazdaságra fókuszáló képzések elindítását is célul tűzték ki. Már 2016-ban elindult a szőlész-borász mérnök képzés, 2017-től szőlész-borász mérnök asszisztens képesítést is szerezhetnek a diákok, illetve

gépészmérnök rendszertechnológiai specializációt végezhetnek el. Az új képzések komoly infrastrukturális igényét kielégítendő a pécsi Modern Városok Program keretében egy alprojektet alakítottak ki. Ennek célja az új képzésekhez kapcsolódó fejlesztések megalapozása és a kollégium felújítása. Erre összesen 700

millió forintos keret áll az intézmény rendelkezésére, ami még kiegészülhet a Szekszárd város önkormányzatától várható támogatással. Ugyanakkor a párhuzamos kapacitások kialakításának elkerülése érdekében a hallgatók a pécsi laboratóriumokat is használni fogják. A gépészmérnök képzés területén Katona

Tamás professzor dolgozta ki a rendszertechnológiai specializációt, amely a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartó beruházásához szükséges ismereteket is nyújt majd. Az egyetem Műszaki és Informatikai Kara segítségével indul el Szekszárdon 2017 szeptemberében a specializáció, kis létszámmal, a jelentkezések

függvényében 10-20 fővel, a már jelenleg is a mérnökképzésben résztvevő hallgatók bevonásával. Az oktatók nagyobb részét a pécsi társkar biztosítja, ugyanakkor számítanak a gyakorlati szakemberekre az Atomerőmű, illetve a helyi vállalkozások részéről is - mondta Dr. Horváth Béla. Utóbbiak ösztöndíjakat is

felajánlottak a specializációt választó hallgatóknak, akikkel aztán majd szerződést is kötnek. Az sem mellékes, hogy az új területre jelentkezőknek Szekszárdon alanyi jogon biztosítják a kollégiumot.    ....

http://www.pecsma.hu/

pecs-aktual/sok-ezer-

munkahelyet-hoznak-a-

kulfoldi-diakok/

2017-03-22 pecsma.hu Sok ezer munkahelyet hoznak a külföldi diákok

Pécsen érzik magukat a legjobban a külföldi hallgatók a nagy vidéki egyetemvárosok közül, derült ki egy közelmúltban nyilvánosságra hozott felmérésből. Azt is kiszámolták, hogy mennyi munkahelyet teremtenek: minden egyes diák megjelenése 1,2 új állást jelent. Azaz ha hamarosan 5000 külföldi hallgatója lesz a

Pécsi Tudományegyetemnek, az 6000 munkahelyet jelent Pécs számára. Mennyi költenek a külföldi hallgatók? Mivel elégedettek és mivel nem? Mit szeretnének még? A külföldi hallgatók gazdasági életre gyakorolt hatását vizsgálta Debrecenben, Szegeden és Pécsen egy kutatás, amelyet a közelmúltban hoztak

nyilvánosságra. Sok-sok milliárdot hagynak Pécsen Dr. M. Császár Zsuzsa kutatásvezető, a PTE TTK Földrajzi Intézetének egyetemi docense lapunknak elmondta, a három egyetemvárosban több mint 22 milliárdot költenek a hallgatók, ebből csak Pécsen mintegy hatmilliárd (egészen pontosan 5,6 milliárd) forintot

hagynak itt. Ebben nincs benne a tandíj, ami a Pécsi Tudományegyetemnek az előző tanévben mintegy 7 milliárd forintot jelentett.    Pécsen jelenleg 3200 külföldi diák tanul, de a tervek szerint létszámukat legalább ötezerre kívánják növelni. A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárd 

forintot kap éppen e célból – mindez pedig azt hozhatja, hogy sokkal többet fognak itt hagyni, mint jelenleg.    ....    

http://www.pecsma.hu/

pecs-aktual/tuzson-

bence-pecs-sokat-

fejlodott/



2017-03-21 pecsma.hu Tuzson Bence: Pécs sokat fejlődött

Új pályára állt Pécs, ám továbbra is a munkahelyteremtés az elsődleges célja a városnak és a kormánynak – mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára. Lapunknak adott interjújában arról is beszélt, hogy a magyar munkahelytámogatási rendszert támadja

most az unió.– Fontosak a fejlesztések, ám a munkahelyteremtést tartják elsődlegesnek az emberek. ... – Valóban így van. Ha az országos trendeket nézzük, akkor látható, hogy 2010-ben még 12 százalék körüli volt a munkanélküliségi ráta, ez most 4,3 százalékra csökkent, ami a harmadik legalacsonyabb az Európai

Unióban. Pécs esetében is hasonlóan jók a mutatók, holott a város rosszabb helyzetből indult. Pécsi infokommunikációs vállalat, az ITSH jó példa arra, hogy miként lehet Pécsen tartani a fiatalokat, azokat, akik itt folytatták tanulmányaikat, s akik később magas minőségű munkát végezhetnek. A városnak kiváló iskolái

vannak, kitűnő egyeteme. Az ITSH is azt mutatja, miként tud együttműködni az oktatási szféra és a piaci szféra. A pécsi egyetem 24 milliárdos fejlesztése is azt a célt szolgálja,hogy képzett munkavállalók legyenek, a várhatóan megvalósuló beruházások az ingatlanpiacra és a szolgáltató-szektorra jó hatással lesznek.

Ugyanakkor infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van, dél felé is nyitni kell, ezért lesz meghosszabbítva az M6-os autópálya a horvát határ felé, valamint az M60-as Barcs irányába. Ugyanis ha Pécset az észak–dél irányú nemzetközi közlekedésbe be tudjuk kapcsolni, és az a gazdasági fejlődésre is nagy hatással lesz.

 ...

http://www.pecsma.hu/

pecs2020/pecs-

gazdasagat-is-elenkiti-a-

sok-kulfoldi-diak/

2017-03-20 pecsma.hu Pécs gazdaságát is élénkíti a sok külföldi diák

Az elmúlt időszakban sokszor hallhattunk a Modern Városok Programról, a TOP-forrásokról, amelyek révén sok-sok tízmilliárd forintnyi fejlesztés valósul meg a megyeszékhelyen a Pécs 2020 koncepció mentén. Sorozatunkban ezt a rendszert mutatjuk be, alapvetően a Modern Városok Programra összpontosítva.

Most egy olyan beruházást járunk körül, amely révén még több külföldi diák tanulhat Pécsett, ezzel is erősítve a város gazdaságát. A Modern Városok Program keretében 24 milliárd forintos kormányzati támogatással bíró egyetemfejlesztési program legfőbb célkitűzése a külföldi hallgatók számának növelése. Az

idegen nyelvű képzésekben részt vevő diákok számának növeléséhez viszont elengedhetetlen a jelenlegi nyelvi és szakmai előkészítők, külföldieknek szervezett kurzusok kínálatának bővítése, és persze az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása. A Modern Városok Program most lehetőséget ad arra, hogy teljesen

megújulhasson a Pécsi Tudományegyetem Damjanich utcai épülete, s ott működhessen a Nemzetközi Oktatási Központ és az Idegen Nyelvi Központ. Megismerik az egyetemi életet, a várost A Nemzetközi Oktatási Központ (NOK) azoknak a hallgatóknak kínál segítséget, akik később a PTE-n terveznek továbbtanulni.

A NOK-ban kéthetestől akár az egy évig tartó előkészítő kurzusokra, részképzésekre van lehetőség beiratkozni. A nyelvi programokon túl a diákok megismerik a pécsi egyetemi életet, a magyar kultúrát, a nyelvet és természetesen a várost is. A nyelvi programokon részt vevő hallgatók közül a PTE-re felvettek aránya

mintegy 95 százalékos, nem véletlen, hogy népszerű is a diákok között. A teljesen megújuló Damjanich utcai épületben a legkorszerűbb audiovizuális eszközök segítségével tanulhatnak majd a diákok. Amit a pécsi középiskolások is felkeresnek Ugyancsak a teljesen átalakuló Damjanich utcai épületbe költözik az

Idegen Nyelvi Központ, amelynek kiemelt tevékenysége az akkreditált, nemzetközi ECL nyelvvizsga-rendszer működtetése. Ahogy azt nemcsak az egyetemisták, hanem a pécsi-baranyai középiskolások is tudhatják, a kétnyelvű Origó, a német Goethe, a gazdasági szaknyelvi KITE nyelvvizsga is letehető itt, de

választhatóak az internetalapú vizsgák is. Modern épület, megszépülő park A Damjanich utcai épület felújítása mintegy 740 millió forintba kerül, de további jó hír, hogy ebből az ősfás park rendezésére is jut forrás. A tervek szerint az épület legfelső szintjére kerül az Idegen Nyelvi Központ, ahol elegendő tér lesz a

nyelvvizsgára várakozóknak is. Az első emeleten eltérő méretű, osztható oktatási termek jönnek létre a beruházás során. A földszinten lesznek a Nemzetközi Oktatási Központ szolgáltató irodái, a recepciós tere, az északi szárnyban pedig kisebb oktatási stúdiók kapnak helyet. Teljesen megújul és átalakul az épület

Mit is hoz ez az új fejlesztés? A szakemberek szerint a külföldi hallgatói létszám növeléséhez mindenképp érdemben járul hozzá a Damjanich utcai beruházás, jelentősen növekedhetnek a bevételek is. Ugyanakkor a városlakók más szempontból is érzékelik az előnyeit: ez új kapcsolódási pont lesz a pécsi középiskolák

és az egyetem között. Rendkívül korszerű körülmények között zajlik itt majd nemcsak az oktatás, hanem a nyelvvizsgázás is. A tervek szerint a beruházás egy éven belül el is készülhet. A város gazdaságát is jelentősen élénkíti Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, a város számára rendkívül

fontos az egyetemi fejlesztés. Amellett, hogy Pécs új épületekkel és oktatási helyszínekkel gazdagodik, amelyek a magyar diákok tanulását is szolgálják, nem szabad elfelejtkezni a program gazdasági kihatásairól sem. Pécsen már most is több ágban erősíti a gazdaságot a külföldi diákok jelentős létszáma a

magánszemélyektől (például a lakáskiadás terén) a kisvállalkozásokon át (a különböző szolgáltató tevékenységek során) egészen a nagyobb vállalkozásokig – itt elég megnézni, mennyi lakásépítés zajlik az egyetemi épületek közelében. A számítások szerint a tandíjon felül évente 6 milliárd forintot költenek el Pécsen a

külföldi diákok, ha a létszámuk emelkedik, értelemszerűen ez is növekszik majd. S ha megnézzük a nagy külföldi egyetemi városokat, láthatjuk, hogy a diákok kiszolgálására épülő üzletágak legalább annyit jelentenek gazdaságilag egy városnak, mint amikor egy jól működő gyár üzemel. – Nagyszerű, hogy néhány év

alatt meg tudta duplázni a PTE a külföldi hallgatóinak a számát, és ez a tendencia a jelek szerint tovább folytatódik – mondta Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora. – Ugyanakkor meggyőződésem: nem elegendő, hogy magas szinten oktatjuk az ideérkező hallgatóinkat, egyéb területen is ki kell szolgálnunk

őket. Olyan életteret kell biztosítanunk számukra, amelyben otthonosan mozoghatnak, és ha bármilyen ügyintézésben, legyen az egyetemi, lakhatási vagy akár bevándorlási kérdés, elakadnának, tudjunk nekik segíteni. A Nemzetközi Oktatási Épület éppen ezt a célt szolgálja majd.

http://www.pecsma.hu/

pecs2020/ezt-mondjak-

a-24-milliardos-

egyetemfejlesztesrol/

2017-03-08 pecsma.hu Ezt mondják a 24 milliárdos egyetemfejlesztésről!

Az elmúlt időszakban sokszor hallhattunk a Modern Városok Programról, a TOP-pénzekről, az uniós forrásokról, amelyek révén sok-sok tízmilliárd forint érkezik Pécsre. Sorozatunkban ezt a rendszert mutatjuk be, alapvetően a Modern Városok Programra összpontosítva. Bódis József kiemelte, ha nem kapták volna

meg a kormánytól a Modern Városok Programmal járó feladatokat, akkor is folytatták volna a korábban saját maguk számára kitűzött célt, hogy a külföldi hallgatói létszámot növeljék. – A Pécsi Tudományegyetem már most 15 százalék körüli a külföldi hallgatók aránya, és el fogjuk érni a 30-at. Egyáltalán nem azért,

mert csökkenne a hazai hallgatók száma. Emellett meggyőződésem, hogy a külföldi hallgatók jót tesznek a városnak is, hiszen Pécs kulturálisan gazdagabbá, sokszínűbbé válik a hatásukra, hiszen jelenleg közel száz országból tanulnak egyetemünkön. Páva Zsolt polgármester azt hangsúlyozta, a 24 milliárd forint, amely

a Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetemre érkezik, nemcsak egy szűk oktatási programnak ad pénzügyi hátteret, hanem ennél jóval átfogóbb.

http://www.pecsma.hu/

pecs-aktual/csaknem-

otmilliard-a-pecsi-ipari-

parkra/

2017-03-07 pecsma.hu Csaknem ötmilliárd a pécsi ipari parkra
Jelentős mérföldkőhöz érkezett a Modern Városok Program pécsi iparfejlesztési része: a kormány mintegy 4,8 milliárd forintot biztosít arra, hogy magántulajdonból közösségi tulajdonba kerülhessen a Déli Ipari Park autópályától északra eső része. A közösségi tulajdon révén komoly fejlesztések indulhatnak el a

területen.  Fontos fejlesztés Modern Városok Programban a Pécsi Tudományegyetem fejlesztése, erre 24 milliárd áll rendelkezésre, az első milliárdok már meg is jöttek a fejlesztésre.

http://www.pecsma.hu/

pecs2020/mutatjuk-

milyen-epuletekkel-

gazdagodik-pecs/

2017-03-06 pecsma.hu Mutatjuk, milyen épületekkel gazdagodik Pécs Amint az ismert, a Modern Városok Program keretében 24 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a Pécsi Tudományegyetem beruházásaira. A program keretében számos új épületet is kialakítanak, ezek közül mutatjuk be néhány látványtervét.

http://okpecs.hu/pecs-

lesz-magyarorszag-

oxfordja/

2017-03-06 okpecs.hu Pécs lesz Magyarország Oxfordja
Magyarország kormánya 2016 elején döntött arról, hogy huszonnégy milliárd forinttal támogatja a Pécsi Tudományegyetem Modern Városok Programhoz kapcsolódó fejlesztéseit. Nem csak arról van szó, hogy új épületek és campus(ok) épülnek, ennél többről szól a sztori. A modernizáció ugyanis az egyetem mind a

tíz karát és a Klinikai Központot egyaránt érinti – vallja a PTE.

http://www.pecsinapila

p.hu/cikk/Megtartotta_

eves_kozgyuleset_a_Pec

si_Akademiai_Bizottsag_

/203573/

2017-02-27 pecsinapilap.hu Megtartotta éves közgyűlését a Pécsi Akadémiai Bizottság
Az Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága február 23-án megtartotta éves közgyűlését.Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese köszöntőjében a PAB és az egyetem konszolidált viszonyán túlmutatóan a következő időszak a tudományos közeg számára kiemelt jelentőségű projektjeit

emelte ki úgy, mint a Pécsi Egyetem alapításának 650 éves jubileumi programsorozata, a Modern Városok program adta fejlesztési lehetőségek, a kutatási pályázatok forrásainak megnyílása.
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2017-02-21 pecsma.hu Így fejlődik egy nagyváros: Pécs több lábon áll

A Modern Városok Program két fő célt tartalmaz: a kiadáscsökkentést és a bevételnövelést. Csizi Péter hangsúlyozta, az EKF-program során Pécs komoly intézményekkel gazdagodott, amelyekre méltán büszke a város, azonban ezek fenntartása komoly terhet is ró az önkormányzatra. A Modern Városok Programban a

kormány vállalta, hogy évente 1,2 milliárdot tesz hozzá a pécsi költségvetéshez például a Zsolnay-negyed vagy a Kodály Központ színvonalas fenntartására. Hasonló jellegűek a sportfejlesztések is: hatalmas az igény erre, nemcsak az élsport, hanem a szabadidősport terén. Pécsen jelenleg ugyanis kevés a sportolásra és

kikapcsolódásra szolgáló vízfelület. – A Pécs2020 konzultáción ezt a városban élők is leszögezték. Ezért hozzuk létre kormányzati támogatással az új pécsi sportközpontot, amelyet akvaparkkal is kiegészítünk – közölte a képviselő. A bevételnövelés természetesen a gazdaság erősítésével valósulhat meg. Talán

meglepő, de a kisvállalkozások erősítését szolgálhatja a Pécsi Tudományegyetemnek juttatott 24 milliárd forintos forrás is, amely révén mintegy 5000-re nőhet az itt tanuló külföldi hallgatók száma. Ők évente mintegy 6 milliárd forintot hagynak Pécsen a tandíjon felül, komoly bevételt hozva a kisvállalkozások számára

is. Ráadásul a pécsi egyetemi fejlesztések a várost, valamint az itt tanuló magyar diákokat is gazdagítják.
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2017-02-21 pecsma.hu Már az egyetemisták is formálhatják Pécs képét

Az egyetemistákkal konzultál a pécsi önkormányzat, ezért kedden a városházán tartott fórumon a hallgatói önkormányzatok elnökei, képviselői számolhattak be tapasztalataikról, mondhatták el véleményüket. Néhány hete hirdetett konzultációt a pécsi középiskolásokkal a városban zajló, őket is érintő

fejlesztésekről az önkormányzat, s akkor a diákok elmondták, fontosnak tartják, hogy fiatalok is elmondhassák a véleményüket, ezért kérdőíveket küldenek minden középiskolába a közeljövőben. Kedden pedig már az egyetemistákkal ült tárgyalóasztalhoz a városvezetés. Őri László alpolgármester elmondta, a

legfontosabb cél a helyi gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés. Ez azonban képzett munkaerő nélkül szinte lehetetlen feladat, ezért van szükség van a piaci igényekre is reagáló korszerű és versenyképes tudást nyújtó egyetemi képzésre. A Modern Városok Program keretében a kormány támogatásával

megvalósuló 24 milliárdos egyetemi fejlesztést kivételes lehetőségnek nevezte, amely a városi fejlesztésekkel együtt évtizedekre meghatározza a város fejlődését. – A legfontosabb célunk, hogy minél több jól képzett, nyelveket beszélő fiatalnak tudjunk itt Pécsett munkát adni – mondta Őri. Felidézte, hogy már

vannak biztató eredmények, mint például az ITSH pécsi bővítése, amely több száz informatikus fiatalnak biztosít már mai is jól fizető munkát a városban, de még van teendőnk bőven. Az egyetemistákhoz fordulva az alpolgármester hozzátette, veletek közösen szeretnénk egy olyan várossá tenni Pécset, ahol érdemes

tervezni, családot alapítani.    – Hiszünk abban, hogy a fiatalokkal való párbeszéd, a közös munka meghozza az eredményét- tette hozzá az alpolgármester.  ....
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2017-02-21 baranyanet.hu Szabadidőparkot alakítanak ki a Megyeri téren

134 millió forintot költ a város park kialakítására a Magasház helyén. „Pécs városa 2015-ben hatalmas sikert könyvelhetett el, amikor is kormányzati támogatást kapott ahhoz, hogy az életveszélyessé vált, használhatatlan állapotba került 25 emeletes ún. Magasház bontásához a Kormány 1 milliárd Ft-os vissza nem

térítendő támogatást biztosított. A városrészben az elmúlt években a Magasház bontása mellett számos sikeres fejlesztés zajlott, többek között az EKF program keretében megújult a Rókus sétány, a Mezőszél utcai óvoda, a Szliven Áruház, amely jelzi, hogy a magántőke is hatalmas lehetőséget lát a városrész

fejlesztésében. Egyetemvárosra az elkövetkező időszakban is számos fejlesztés vár, hiszen a Modern Városok Program keretében a Kormány 24 milliárd Ft támogatást biztosít a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez, amely legnagyobb részben az Orvostudományi Kar Szigeti úti tömbjének és a Rókus utcai tömbnek a

fejlesztését, megújítását eredményezi. Pécs a Magasház bontását követően a kivitelezőtől olyan területet kapott vissza, amely minden további területelőkészítés nélkül alkalmas park kivitelezésének megkezdésére. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ennek ismeretében kérte fel már 2016 tavaszán a Pécsi

Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-t, hogy készítse elő egy a lakossági igények szerint kialakított szabadidőpark kialakítását a Megyer téren. A Városfejlesztési Társaság Pécs Megyei Jogú Város nevében 2016. augusztus 26-án nyújtott be pályázatot, a Zöld város kialakítása tárgyú felhívásra. A Megyeri tér fejlesztése című,

TOP-6.3.2-15-PC1-2016-00005 kódszámú pályázat 100%-os támogatásintenzitás mellett 134 000 000 Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés aláírására 2016. november 29-én került sor. A pályázat kapcsán az engedélyes tervek előkészítése 2017 év elején kezdődött meg. A pályázat célja egy 2000 m2

nagyságú park kialakítása, valamint egy 700 m2-es játszótér létrehozása a területen. A Megyeri téren kap helyet a „Magasház emlékmű”, (bontás során egy darab homlokzati panel megmentésre került), amely a helyi örökség részeként hirdeti, hogy ezen a területen állt Magyarország legmagasabb lakóépülete. A

fejlesztés tartalmazza a teljes közterület közlekedési burkolat kiépítését, továbbá a bontáskor kialakított elkerülőút rendezését, parkolók kialakítását, valamint egy fagyizó-cukrászda pavilon és terasz megépítését a parkban. A Megyeri téren emellett nyilvános illemhely létrehozása is megtörténik, csakúgy, mint a

térfigyelőrendszer és kerékpártárolók kiépítése is.
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2017-02-20 pecsiujsag.hu Jövő tavaszra készülhet el a park a Magasház helyén, már készülnek a tervek
„Pécs városa 2015-ben hatalmas sikert könyvelhetett el, amikor is kormányzati támogatást kapott ahhoz, hogy az életveszélyessé vált, használhatatlan állapotba került 25 emeletes ún. Magasház bontásához a Kormány 1 milliárd Ft-os vissza nem térítendő támogatást biztosított. A városrészben az elmúlt években a

Magasház bontása mellett számos sikeres fejlesztés zajlott, többek között az EKF program keretében megújult a Rókus sétány, a Mezőszél utcai óvoda, a Szliven Áruház, amely jelzi, hogy a magántőke is hatalmas lehetőséget lát a városrész fejlesztésében. Egyetemvárosra az elkövetkező időszakban is számos fejlesztés

vár, hiszen a Modern Városok Program keretében a Kormány 24 milliárd Ft támogatást biztosít a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez, amely legnagyobb részben az Orvostudományi Kar Szigeti úti tömbjének és a Rókus utcai tömbnek a fejlesztését, megújítását eredményezi.
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2017-02-17 innoportal.hu Rektor: közös ünnep a pécsi egyetem alapításának évfordulója

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora szerint az egyetem alapításának idén esedékes 650. évfordulója a felsőoktatási intézmény, a katolikus egyház és baranyai megyeszékhely közös ünnepe. Bódis József kedden pécsi sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az egy olyan történelmi tett előtti tisztelgés, amely

Magyarországot beemelte a társadalmukat tudásalapon fejlesztő nemzetek sorába. Az évforduló fő rendezvényét jelentő szeptember elseje ez évtől minden esztendőben a magyar felsőoktatás napja, a pécsi egyetemalapítás emléknapja lesz – hangsúlyozta. A tavalyi felvezető év eseményei után idén is számos

kulturális rendezvényt tartanak és műalkotások is születnek az alkalomra – utalt a rektor arra, hogy az egyetemet alapító Nagy Lajos királyt és Vilmos középkori pécsi püspököt ábrázoló szoborkompozíció, ünnepi oratórium, valamint Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarab készül az évfordulóra. Az MTI-hez

eljuttatott összegzés szerint Pécsett rendezik meg a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferenciát, a magyarok második kulturális világtalálkozóját, valamint a Nemzeti Agykutatási Program zárókonferenciáját. Azt írták: a fiatalokat várja a Pécsi Egyetemi Napok, az idén Velencén megrendezendő

Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója (EFOTT) házigazdája a PTE lesz, valamint Nemzetközi Tavasz (International Spring) elnevezésű rendezvénysorozatot is szerveznek. Bódis közölte: a PTE-nek a Modern városok program 24 milliárd forintos keretéből történő “egyedülálló” fejlesztése a

végrehajtás fázisában van. A rektor kitért arra, hogy történelmi anyakönyvet is létrehoznak, amelybe az intézmény hallgatói és a jubileumhoz kapcsolódók is bekerülnek. A város főterén található turisztikai információs irodában tartott eseményen Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester jelezte, hogy az intézmény egy

új funkcióval, a pécsi egyetemet bemutató szekcióval bővült. A városvezető egyúttal “hatékonynak és hasznot hozónak” nevezte Pécs és az egyetem kapcsolatát.
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2017-02-15 eduline.hu Minden évben megtartják a felsőoktatás napját
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2017-02-15 baranyanet.hu PTE InfoPontot adtak át Pécs szívében

Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere, Udvardy György megyéspüspök és Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora adta át kedden délelőtt a pécsi Széchenyi téren a PTE InfoPontot, amely azt a célt szolgálja a mai naptól, hogy a városlakók és a Pécsre érkező turisták, vagy akár a külföldi

egyetemi hallgatók első kézből szerezhessenek információt a város mellett az egyetemről, de igény esetén akár PTE-relikviákat is tudnak majd vásárolni az ide betérők. Arról is tájékoztatták a közvéleményt, hogy színes programokkal készülnek a pécsi egyetemalapítás 650., jubileumi évében, melyek a tudományos

konferenciáktól a világszínvonalú hangversenyig igen széles palettán szolgálhatják a hazai felsőoktatás és a magyar kultúra népszerűsítését. Az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves jubileuma alkalmából szeptember 1. napját a Magyar Felsőoktatás Napjává, a pécsi

egyetemalapítás emléknapjává nyilvánítja. Az indoklás szerint mindez nagyban elősegíti a magyar felsőoktatás történelmi korokon átívelő nemzetközi úttörő szerepének hangsúlyozását, így a magyar tudomány eredményei, a magyar felsőoktatás nemzeti örökséggé válik. A sajtótájékoztatóval egybekötött

ünnepélyes átadáson elhangzott, hogy szeretnék méltó módon kifejezni tiszteletüket az egyetem alapítói előtt, és ennek érdekében számos színvonalas programmal készülnek a szervezők, nemcsak az alapítás napjára, tehát szeptember elsejére koncentráltan, hanem egész évben. A teljesség igénye nélkül a jubileumi

ünnepségsorozat keretében Pécsett rendezik meg a Magna Charta Observatory nemzetközi rektori konferenciát és a Magyarok II. Kulturális Világtalálkozóját, de a Nemzeti Agykutatási Program zárókonferenciájának is Pécs ad majd otthont. A fiatalok számára kiemelt esemény lesz a jubileum által áthatott Pécsi

Egyetemi Napok, valamint az EFOTT, amelyet ugyan Velencén rendeznek, de a Pécsi Tudományegyetem lesz a hivatalos házigazda. Szintén színes és fiatalos programnak ígérkezik a Nemzetközi Tavasz (International Spring) elnevezésű rendezvénysorozat, melynek keretében tematikus napok foglalkoznak majd Ázsia,

Észak-Amerika vagy éppen Afrika kulturális és tudományos értékeivel, valamint a migrációs helyzettel, sőt, rendeznek diplomata kerekasztalt is, melyen a nemzetközi politika egy-egy kiemelten aktuális kérdését vitatják meg majd a résztvevők. Szeptember elsején a várossal és az egyházmegyével közös díszünnepség

részeként avatják majd fel az egyetemalapító Vilmos püspök és Nagy Lajos király szoborkompozícióját, de a művészet kedvelői további élményekkel gazdagodhatnak: a PTE Művészeti Kara egy Ünnepi Oratóriummal, míg a Janus Egyetemi Színház egy Janus Pannonius életéről szóló korhű színdarabbal készül a

jubileumra. Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy a pécsi egyetem világhírű operaénekes díszdoktora, Placido Domingo korábban kijelentette, hogy ő is aktív résztvevője szeretne lenni az ünnepségsorozatnak, akkor valóban nem túlzás, hogy a pezsgő kulturális élete miatt kedvelt Pécs idén az eddigieknél is

színesebb kínálattal készül a kerek évfordulóra. A most átadott PTE InfoPont a város szívében, a népszerű Pécs Pontban kapott helyet, és azt a célt szolgálja, hogy a városról szóló információk mellett Magyarország első egyeteméről is pontos és részletes válaszokat kaphassanak az érdeklődők. Az egyetemi

ajándéktárgyakkal is bővül ezáltal a Pécs Pont amúgy is gazdag kínálata, így például a közkedvelt PTE-s pulcsiért sem kell immár a Széchenyi térnél messzebb menni. A Pécsi Tudományegyetem külföldi hallgatóinak a száma az elmúlt években rohamosan nőtt, és a Modern Városok Program keretében is kimondott

célkitűzés, hogy 2020-ra a számuk elérje az ötezer főt. A Pécs Pont immár nekik is praktikus célpont lehet, hiszen a városról és az egyetemről egyszerre szerezhetik meg a számukra releváns információkat.
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2017-02-11 pecsinapilap.hu Tervezd meg te a University Business Center logóját! Tervezd meg te a University Business Center logóját! Ahogy az már ismert, a PTE Közgazdaságtudományi Kar a Modern Városok Program keretében újonnan épülő oktatási és üzleti központtal, úgynevezett University Business Centerrel gazdagodik majd,
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2017-02-10 pecsiujsag.hu Logó ötletversenyt hirdetnek PTE hallgatóknak
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2017-02-07 okpecs.hu Kíváncsi arra, mire költötte Pécs a pénzét?

Mostantól megnézheti egy kattintással, legalábbis ezt ígéri az önkormányzat. A pécsi polgármester ugyanis egy olyan térképet mutatott be, amin követni lehet mindazt, amire a város pénzt költ. Most 68 milliárdon áll a számláló, de közel sincs vége a pénzköltésnek.A polgármester elmondta azt is, hogy a pécsi

Eredmény Térkép folyamatosan frissül, szeretnék, ha felkerülnének rá a PTE egészségügyi fejlesztései is, de az egyházi, turisztikai beruházások is, mivel – mondta a polgármester – sok átfedés, esetleg közös munka van az önkormányzati és ezen szerevezetek, intézmények projektjei között. Vagyis érdemes időről-időre

ránézni a térképre Páva szerint, mert sorban kerülnek fel az újabb pécsi eredmények.Jelenleg százharmincnál is több projekt van már fent, ezeknek nagy része pedig már be is fejeződött. Most közel 68 milliárdnál áll a számláló egyébként, pedig a 40 milliárdos, egyetemi klinika-felújítások és építkezések (mint például

az új Onkológiai Központ, vagy a Regionális Véradó, és a 400 ágyas felújítása), és a mostani, 24 milliárdos Modern Városok Programban pénzt kapó egyetemi kampuszfejlesztés rajta sincsenek.
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2017-02-06 Új Dunántúli Napló Hagyomány és modernitás

Az innovatív gondolkodás emelte a PTE-t az ország élvonalába E két szó jellemzi leginkább a Pécsi Tudományegyetemet, amely idén ünnepli alapításának 650. évfordulóját. Lengvárszky Attilával, az Egyetem oktatási igazgatójával beszélgettünk arról, hogy miért érdemes továbbtanulni, mit jelent a jubileumi

ünnepségsorozat a térségnek, és hogy mitől is lett a pécsi az ország harmadik legjobb egyeteme. - Először is érdemes lenne tisztáznunk, hogy miért jó döntés továbbtanulni és a felsőoktatást választani az érettségi után? - Meggyőződésem, hogy aki a felsőoktatásban tanul, és oklevelet szerez, az egy más minőségű

életet tud élni és biztosítani a szeretteinek is. A munkaerőpiacon is egyre jobbak az elhelyezkedési lehetőségek, és ez különösen igaz a Pécsi Tudományegyetemen végzett hallgatókra. Rendkívül fontos, hogy olyan szakmát találjon magának az ember, amelyben képes hozzáadott értéket nyújtani munkája során. Úgy

gondolom, ez a hozzáadott értékteremtő képesség a felsőoktatásban eltöltött évek során szerezhető meg: ez a felsőoktatás egyik legnagyobb erőssége. Emellett természetesen a különbség a bérekben is meglátszik, akár hazai, akár nemzetközi viszonylatban nézzük, a felsőoktatásban végzettek jövedelme többszöröse

a középiskolát vagy általános iskolát végzettekének. - Ha már felsőoktatás, akkor miért a PTE? Mi az, amivel ez az egyetem képes többet adni bármelyik másik magyar felsőoktatási intézménynél? - A legfontosabb az a széles képzési paletta, amelyet tíz karunk nyújt. Gyakorlatilag az agrár területtől kezdve az orvos-

és egészségtudományokon, a műszaki, a természettudományokon és a bölcsészettudományokon, valamint a jogtudományon át a közgazdaságtanig és a pedagógusképzésig, valamint a művészeti képzésekig több mint 300 szakon kínál képzési lehetőségeket a pécsi egyetem. Ez egyrészt a választás szabadságát adja a

hozzánk jelentkezőknek, másrészt pedig biztosítja az "áthallgatás" lehetőségét is, tehát könnyedén ismerkedhetnek a hallgatók más tudományterületekkel is a sajátjaikon túl. Ide sorolnám a Modern Városok Program keretében hamarosan megkezdődő fejlesztéseket is, amelyek elsősorban azt a célt szolgálják, hogy

a külföldi hallgatók létszámát megkétszerezzük Pécsett. Ezzel olyan infrastrukturális fejlesztéseket, szolgáltatásokat, lehetőségeket teremtünk, amelyekből a magyar nyelvű képzésekre jelentkező hallgatók sem fognak kimaradni. Meg kell még említenem a tehetségprogramjainkat is, amelyekre nagyon büszkék

vagyunk. Ezek egyaránt hozzáférhetők az egyes karokon, de összegyetemi szinten is. A hozzánk jelentkezőket külön rektori ösztöndíjjal várjuk, a karokon pedig egyedi ösztöndíjprogramokkal támogatjuk a legkiválóbb hallgatókat, különösen azokat, akik belekóstolnak a kutatói, tudományos munkába. Ezek mellett

természetesen elérhetők a Pécsi Tudományegyetemen az országos és a városi ösztöndíjak is, így az Új Nemzeti Kiválósági ösztöndíjprogram és a Polgármesteri ösztöndíj is. De nemcsak a legkiválóbbakat támogatja a Pécsi Tudományegyetem, hanem azokra is figyelmet fordít, akiket - ha eltérnek a mintatantervektől,

vagy kihagynak egy félévet -, a lemaradás, a kimaradás, azaz a lemorzsolódás veszélye fenyeget. Az ezt megelőző programunk keretében nyomon követjük azon hallgatók helyzetét, akik tanulmányaik során passzív félévet választottak: mert nekünk itt a PTE-n valamennyi hallgató egyaránt fontos. Még egy dolog: a

tanulás mellett ezek az évek más lehetőségeket is rejtenek. A Pécsi Tudományegyetemen évek óta sikeresen működik egy olyan országosan egyedülálló program, amely a Táncoló Egyetem nevet viseli. Úgy gondolom, hogy a jövő értelmiségének elengedhetetlen a társastáncok és a protokoll ismerete, amelyhez remek

lehetőséget nyújt ez a program. - Idén lesz 650 éves az egyetem. Mit jelent ez az egyetemnek, a városnak és a térségnek? - Kezdjük talán azzal, hogy Magyarországon egyedülálló módon idén egy fontos évfordulót ünneplünk Pécsett: az egyetem alapításának 650. évfordulóját, ami az országgyűlés döntése

értelmében egyben a magyar felsőoktatás ünnepe is. Aki jelentkezik hozzánk, olyan unikális helyzetben nyerhet felvételt, ahol egyszerre kap kiemelt szerepet a hagyomány, a tradíció és a modernitás. Mert ha a modernitást, az innovatív gondolkodást nem tűzte volna a PTE a zászlajára, akkor az egyetem nem lenne ott 

folyamatosan Magyarország legelső egyetemei között. De ez a mostani ünnep nem csak az egyetem, hanem a város ünnepe is. Egy felsőoktatási intézmény megjelenése, léte alapjaiban határozza meg elsősorban az értelmiségiek, a polgárok, de azt hiszem, valamennyi itt lakó életét. Ez Pécsett különösen igaz lesz a

most következő években. Őszintém állítom: ami a Pécsi Tudományegyetemen az elkövetkező években történni fog, abból kár lenne kimaradni. Programjainkkal 2017-ben ugyanakkor a nemzetközi felsőoktatási térbe is szeretnénk bekapcsolni a Pécsi Tudományegyetemet. Egyetemünk, alapítását tekintve,

besorolható a bécsi, a krakkói és prágai egyetemek alapítási sorába, tehát már történeti szempontból is van egy nemzetközi kontextusa ennek az ünnepségsorozatnak. Minden hónapban egy külön témával jelentkezünk a tudomány világától kezdve egészen a hallgatói életérzésig, majd az ünnep szeptember elején egy

nagy konferencia- és fesztiválsorozatban fog kicsúcsosodni. Ünnepeljük az alapítást, a magyar felsőoktatást, benne különösen a pécsi hallgatókat és oktatókat, és persze a pécsieket. - A HVG felsőoktatási különszámában a PTE az ország harmadik legjobb felsőoktatási intézménye lett. Ön szerint mi tette lehetővé

ennek a kiváló helyezésnek az elérését? - A HVG által felállított indikátorok nagyon szigorú, mérhető szempontokat adnak ennek az összeállításnak. Amiért a PTE ezt a helyezést el tudta érni, az elsősorban az oktatói, másodsorban a hallgatói kiválóság. Azt kell mondanunk, hogy jól állunk az oktatói kiválósággal (ebben

országosan a 2. helyet értük el), mivel az egyetem és a karok vezetése közösen igyekezett komoly figyelmet fordítani az oktatói életpálya, az oktatói előmenetel támogatására. A pécsi egyetemet választó, rangos (a nyelvvizsga, az érettségi és az országos tanulmányi versenyeken megszerzett) eredményeket már a

középiskolában elérő diákok pedig a kiválóság másik pillérét jelentik számunkra. Ilyen kiválósági feltételek között minden adott egy remek felsőoktatási légkör kialakításához, ahol jó tanulni.  
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2017-02-03 bama.hu Ajánlanák az egyetemet a Pécsen végzettek

A diplomásokat és mostani hallgatókat felmérő kutatás a várossal is nagy arányú elégedettséget mutatott. Amellett, hogy az egyetemet az ismerősei körében szinte mindenki ajánlaná, a városról és az itt töltött időről is pozitívan nyilatkoztak a megkérdezettek a Pécsi Tudományegyetem saját, több ezer főt

megszólaltató felmérésén. A PTE Marketing Osztálya által készített Diplomás Pályakövető Rendszer felmérés legfrissebb kutatási eredményeit csütörtökön tették közzé. Az adataik alapján az itt végzett hallgatók közül százból 97-en ajánlanák a pécsi egyetemet barátaiknak, ismerőseiknek. Sokan méltatták a magas

színvonalú képzést és a versenyképes diplomát is. – Az eredmények alapján elmondható, hogy a végzettjeink első gondolatai az egyetemről pozitív tartalmúak, sokan asszociáltak a városra is – összegezte az eredményeket Kuráth Gabriella, a kutatás vezetője. A marketingszakértő hozzátette: többeknél jelent meg

első gondolatként a PTE szlogenje, a „Magyarország első egyeteme”. A további részletekről elárulta: a végzett hallgatók 97%-a ajánlaná az egyetemet barátainak, ismerőseinek, a saját kart 88%, míg azt a szakot, amelyen végzett, 79%. A jelenlegi hallgatók nagy többsége is elégedett: ötből négyen most is ugyanazt a

szakot választanák, amelyen jelenleg tanulnak, vagyis elmondható, hogy a nagy többség a szerzett tapasztalatok és benyomások alapján utólag is helyesnek érzi a döntését. A kutatás során arról is kérdezték a diplomásokat, hogy mi az első gondolatuk a PTE-vel kapcsolatban. A válaszadók közül többen írták, hogy „jó

ajánlólevél”, vagy hogy „a PTE a legjobb választás”, de sok válaszban szerepeltek olyan asszociációk is, mint a „magas színvonalú képzés, versenyképes diploma”. A környezet is hangsúlyos lehet a választásnál. Erre utal, hogy számos végzett jelezte a várossal való szoros kapcsolatát olyan válaszokban, mint például az

„élvezetes egyetemi évek egy gyönyörű városban”. Három és félezer válaszból A PTE Marketing Osztálya hetedik éve gyűjt visszajelzéseket a Diplomás Pályakövető Rendszer keretében a Pécsen végzettek boldogulásáról. A kérdőíves felmérések során ezúttal az egy, három és öt éve végzetteket kérdezték meg a

munkaerő-piaci érvényesülésről, a tapasztalatokról, az egyetemmel és annak környezetével kapcsolatos emlékeikről. A hallgatói motivációs vizsgálatban pedig a jelenlegi hallgatók elégedettségét, a tanulmányokhoz kapcsolódó véleményét, terveit vizsgálták a szakemberek. Összesen mintegy háromezerötszáz választ

dolgoztak fel, és vonták le ezekből a következtetéseiket. A Diplomás Pályakövető Rendszer egy országos kutatási projekt részeként szondázza 2010 óta a végzettek és hallgatók körét. Csaknem húszezren az egyetemen A Pécsi Tudományegyetemen a legutóbbi félév beiratkozási adatai szerint összesen 19.684

hallgatót számláltak. Jelentős a külföldiek aránya is, a különböző idegen nyelvű képzéseken és vendéghallgatói, illetve csereprogramok keretében 3200 diák tanul itt. Az idei felvételi körben több mint hatezren kerülhetnek be az egyetem különböző képzéseire, a több mint négyezer nappalis hallgató mintegy kétezer

esti vagy levelező rendben felvételt nyerő diákkal együtt lehet az egyetem polgára. Az egyetem illetékesei – mint arról többször beszámoltunk – elkötelezettek a külföldi hallgatók számának növelése mellett is, ahogy 2016-ban is növekedést regisztrálhattak, idén is mintegy 200–400 fős létszámbővülés a terv. A PTE

népszerűségének további erősödését remélik az idén ünnepelt 650 éves jubileumtól és a Modern Városok program fejlesztéseitől.
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2017-02-01 pecsma.hu A pécsi panelszörny helyén gyerekek játszanak majd
Nemcsak a Magasház elbontása révén alakult át a Megyeri tér és környéke. Még az EKF-program keretében újult meg teljesen a Rókus sétány, majd a közelmúltban magántőke révén teljesen átalakult és új arculatot kapott a Szliven áruház. A közelben megújult a Gosztonyi utcai óvoda, amely nagyon népszerű a szülők

körében. A térségben emellett további beruházások is várhatóak, hiszen a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdot kapott a Modern Városok Program keretében a kormánytól, ebből az egyetem Szigeti és Rókus utcai tömbjeiben is lesznek komoly fejlesztések. 
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2017-01-30 Új Dunántúli Napló PTE: sikeres gazdálkodás, stabil költségvetés

PÉCS Rendkívül jó gazdálkodási eredménnyel zárta a 2016-os évet a Pécsi Tudományegyetem - adta hírül az intézmény. Összefoglalójuk szerint az oktatás, gyógyítás és kutatás terén vállalt feladatok megbízható és magas színvonalú ellátása mellett a likviditást folyamatosan fenntarthatták és az év végére kitűzött célt,

hogy ne legyen adósságállományuk, lényegében sikerült elérni. - Egyik legfontosabb célom volt, hogy év végére ne legyen tartozásállományunk, hogy az egyetem szabadabban, bátrabban gondolkodhasson a gazdasági szerepéről, sőt alakítója legyen a gazdaságnak - fogalmazott Jenei Zoltán, a PTE kancellárja. -

Meggyőződésem, hogy sok tartalék van a regionális gazdasági szerepvállalásban. Az egyetem Pécs legnagyobb munkaadója, így jelentősége is kiemelkedő. A kutatóbázisokat felhasználva el kell mozdulnunk egy "vállalkozó egyetem" modellje felé, ezáltal is pluszbevételekre tehetünk szert. A Modern Városok Program

keretében megvalósuló egyetemfejlesztéssel nőnek a bevételeink, ugyanakkor hosszú távon ez racionalizálást is ígér, hatékonyabb vagyongazdálkodást várunk - vélekedett a kancellár.  
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2017-01-27 weborvos.hu Alig maradt adóssága a Pécsi Tudományegyetemnek

Sikeres gazdálkodásának és stabil költségvetésének köszönhetően lényegében adósságmentesen zárta a múlt évet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) - közölte a felsőoktatási intézmény kancelláriája csütörtökön az MTI-vel. A közleményben azt írták: 2016-ban a PTE likviditása folyamatosan fenntartható volt, ami a

fegyelmezett forrásfelhasználásnak, a pályázati bevételeknek, a kiadások visszafogásának és a központi támogatásnak együttesen volt köszönhető. Az egyetem az oktatási, gyógyítási és kutatási feladatait mindemellett megbízhatóan és magas színvonalon látta el - jegyezték meg. A kancellária az MTI érdeklődésére

közölte: Jenei Zoltán kancellár 2015-ös év eleji hivatalba lépése előtt 2,7 milliárd forint volt a PTE adósságállománya, amelyet ugyanazon esztendő végére sikerült 835 millió forintra mérsékelni. 2016 végére ez az összeg 50 millió forintra csökkent, amivel lényegében megszűnt az intézmény adósságállománya -

hangsúlyozták. Az írásos összefoglaló szerint ez jelentős mértékben köszönhető az erős pályázati aktivitásnak
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2017-01-27 weborvospro.hu Alig maradt adóssága a Pécsi Tudományegyetemnek
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2017-01-27 magyarhirlap.hu Nullához közelítő tartozásállomány
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2017-01-24 Hajdú-Bihari Napló Az első magyar tanuló város
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2017-01-23 baranyanet.hu Pécs mostantól hivatalosan is "Tanuló Város"
...Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora szintén örömének adott hangot: "Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy éppen abban az évben, amikor a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulóját, jubileumát ünnepeljük, akkor nyerte el Pécs a "Tanuló Város" címet. Azt gondolom, hogy az

egyetem egyre növekvő számú külföldi hallgatóival, magas színvonalú oktatásával és értékes diplomájával méltó alapja, bázisa lehet ennek a területnek, és mindent megteszünk azért, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósítandó egyetemi fejlesztésekkel még magasabbra helyezzük magunk számára az

átugrandó lécet." - hangsúlyozta az egyetem rektora. 
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2017-01-22 eduline.hu Kitüntetés kapott az UNESCO-tól az egyik magyar egyetemváros
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2017-01-21 Új Dunántúli Napló Hivatalosan is tanuló város Pécs

A magyar városok közt elsőként Pécs elnyerte az UNESCO "Global Learning City Award" - Tanuló Város díjat - közölte pénteken az önkormányzat és a pályázatot kezdeményező Pécsi Tudományegyetem. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete kétévente ítéli oda az elismerést, amelyet idén

tizenhat város - például a brit Bristol, az ír Limerick vagy a kínai Hangcsou - közt először kapott meg magyar település. Páva Zsolt, Pécs polgármestere szerint a város minden lakója büszke lehet az elismerésre. "A város és az egyetem együttműködésben jó példaként vonultathatja fel a Pécsi Tanuló Város - Régió

Fórum kezdeményezést is, mely szintén a partnerség alapú tanulási innováció modellje. Ennek része lesz az idei Pécsi Napok keretében a Tanuló Fesztivál" - fogalmazott a polgármester. Páva Zsolt hozzátette: "Pécs városa e díj elnyerésével folytatni kívánja azt a közösség- és városfejlesztő építkezést, mely jelzi, hogy a

soknemzetiségű, számos felekezetnek otthont adó település a tanulás vonzó helye kíván lenni és maradni, a tanulás innovációjával kíván fejlődést elérni, legyen az iskolarendszerű, vagy azon kívüli tevékenység." A PTE rektora szintén örömének adott hangot: "Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy éppen

abban az évben, amikor az egyetem alapításának 650. évfordulóját ünnepeljük, akkor nyerte el Pécs a Tanuló Város címet. Az egyetem egyre növekvő számú külföldi hallgatóival, magas színvonalú oktatásával és értékes diplomájával méltó alapja, bázisa lehet ennek a területnek, és mindent megteszünk azért, hogy a

Modern Városok Program keretében megvalósítandó egyetemi fejlesztésekkel még magasabbra helyezzük magunk számára az átugrandó lécet" - hangsúlyozta Bódis József.  
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2017-01-21 bama.hu Hivatalosan is tanuló város Pécs
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2017-01-21 pecsinapilap.hu Magyarországon először Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját
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2017-01-21 pecsinapilap.hu Pécs mostantól hivatalosan is "Tanuló Város"

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=221701&date=2

017/01/21&filename=22

1701.doc

2017-01-21 Dunaújvárosi hírlap Pécs: Tanuló Város-díj
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2017-01-20 ifipress.hu Hazánkban először Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját
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2017-01-20 magyaridok.hu Magyarországon először Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját
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2017-01-20 webradio.hu Magyarországon először Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját
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2017-01-20 mti.hu Magyarországon először Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját

http://magyarhirlap.hu/

cikk/77549/Magyarorsza

gon_eloszor_Pecs_nyert

e_el_az_UNESCO_Tanul

o_Varos_dijat

2017-01-20 magyarhirlap.hu Magyarországon először Pécs nyerte el az Unesco Tanuló Város díját

http://www.hirado.hu/2

017/01/20/pecs-

elnyerte-az-unesco-

tanulo-varos-dijat/

2017-01-20 hirado.hu Pécs elnyerte az UNESCO Tanuló Város díját
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2017-01-20 pecsiujsag.hu Pécs mostantól hivatalosan is Tanuló Város
http://www.mixonline.h

u/Cikk.aspx?id=133625

2017-01-20 mixonline.hu Pécs nyerte el az UNESCO Tanuló Város díját

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.
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017/01/20&filename=22

1505.doc

2017-01-20 Tolnai Népújság Széles a KPVK szakkínálata

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra reagálva olyan piacképes tudást kíván adni, amely kamatoztatható Magyarországon és külföldön egyaránt. Egy régió, egy kar, ezernyi lehetőség Széles szakkínálat, elismert oktatók és

tehetséggondozás Kedves leendő elsőéves hallgató! A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatói a Pécsi Tudományegyetem polgáraiként részesei mindannak a tudásbázisnak, amit Magyarország első egyeteme kínál. Karunk a folyamatosan változó gazdasági, társadalmi kihívásokra

reagálva olyan piacképes, jól hasznosítható tudást kíván adni, amely egyéni és közösségi szinten is kamatoztatható Magyarországon és külföldön egyaránt, kiemelt figyelmet fordítva a tehetséggondozásra, a hallgatók intenzív szakmai segítésére. A KPVK szekszárdi és pécsi helyszíneken kínál a pedagógusképzés,

felnőttképzés, emberi erőforrás fejlesztés, kultúra-, könyvtár- és társadalomtudomány, borkultúra, turizmus és vidékfejlesztés területén alapszakos és mesterszakos képzéseket, szakirányú továbbképzéseket, valamint felsőoktatási szakképzéseket. Hagyományos képzéseink mellett új szakok is színesítik a képzési

kínálatot. 2017 szeptemberétől várakozásaink szerint Szekszárdon és Pécsett is elindul az új közösségszervezés alapszak, Szekszárdon szeptembertől kezdődik a szőlész-borász felsőoktatási szakképzés, és kulturális mediáció, valamint emberi erőforrás tanácsadó mesterszakok indulnak. Az új területek részben a kar

által önállóan kidolgozott képzési programok, részben pedig a PTE társkaraival közös fejlesztések, amelyek tovább színesítik Szekszárd, Tolna és Baranya megye képzési kínálatát. 2017 szeptemberétől a PTE Műszaki Informatikai Kar és a KPVK együttműködési megállapodása értelmében gépészmérnök rendszer-

technológiai specializáció indul a szekszárdi karon. A Modern Városok Program keretében kidolgozott képzés indításának sikerével a KPVK új profiljaként 2018-ban megkezdődhet a teljes ciklusú gépészmérnök képzés Szekszárdon. Nagy hangsúlyt fektetünk az infrastruktúra folyamatos fejlesztésére is, melynek

eredményeképpen minden igényt kielégítő előadótermekkel rendelkezünk. Tornatermünk, uszodánk 2016-ban jelentős anyagi ráfordítással újult meg, 2017-ben új laborokat alakítunk ki és a kollégiumot is felújítjuk szeptemberre. A PTE regionális, interdiszciplináris profilú karaként a KPVK fontos feladata a korábbi

képzési programok megtartása, fejlesztése, valamint olyan új képzések kidolgozása és bevezetése, amelyek hozzájárulhatnak a régió tudásbázisának növekedéséhez, a térség gazdasági, társadalmi fejlődéséhez.  
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2017-01-20 pecsistop.hu Tanuló Város-díjat nyert Pécs és a PTE
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2017-01-20 pecsma.hu Unesco-díjat kapott Pécs!
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2017-01-18 breuerpress.com Egyetemfejlesztés tucatnyi területen

http://www.bama.hu/b

aranya/kozelet/egyetem

fejlesztes-tucatnyi-

teruleten-703620/

2017-01-18 bama.hu Egyetemfejlesztés tucatnyi területen

Többször foglalkoztunk már a Pécsi Tudományegyetemen közeljövőben meginduló fejlesztésekkel. A Modern Városok Program révén 24 milliárd forintnyi EU-s forrásból gazdálkodva számos modernizációs építkezés és eszközbeszerzés valósulhat meg az elkövetkező években, az oktatás és a kutatás rendkívül széles

területét érintve. Az egyetemfejlesztés előrehaladását jelzi, hogy hét elem esetében már ki is írták a közbeszerzési eljárásokat, nyolcnál pedig 2017. év első félévében teszik meg ezt az adminisztratív lépést – közölte az egyetem a napokban. Egyebek közt már az ajánlatokat várják az orvosi kar elméleti tömbjének

felújítására és egy új épületszárny építésére, orvostechnikai eszközök beszerzésére, illetve oktatási, kutatási eszközök (például laborberendezések, térképészeti drón, mozgáselemző kamerák) beszállítására. Az egyetemi fejlesztések hatásait a campusokon kívül is érezni lehet majd. „A 24 milliárdos egyetemfejlesztés

nem szűk oktatási program, hanem a régió kiemelt jelentőségű projektje, és reményeink szerint jelentős hatást gyakorol a térség gazdaságára. Egy sikeres, nemzetközi viszonylatban is versenyképes egyetem óriási hatással bír környezetére: lehetőséget ad a régió vállalkozásainak, hatással van a célzott

munkaerőképzés kínálatra, az egyetemi beruházások további piaci fejlesztéseket generálhatnak, és a fizetőképes kereslet növekedéséből a helyi kis- és középvállalkozások, szolgáltatók is profitálnak” – vélekedett Jenei Zoltán, a PTE kancellárja.

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=221221&date=2

017/01/18&filename=22

1221.doc

2017-01-18 Új Dunántúli Napló Lendületet ad a helyi fejlesztés
Akad már olyan beruházás is a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztési programjából, ahol lezárult az ajánlattételi eljárás, másoknál még zajlik a közbeszerzések első fázisa. A Modern Városok Programban megvalósuló projektekre a tervezésben és kivitelezésben a helyi vállalkozások is számíthatnak, így már az

építkezések is élénkíthetik a régió gazdaságát. Egyetemfejlesztés tucatnyi területen 

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=220517&date=2

017/01/11&filename=22

0517.doc

2017-01-11 Új Dunántúli Napló PTE: elismert zöld törekvések

Mint arról lapunk is beszámolt, a Pécsi Tudományegyetem először pályázott és fel is került arra a nemzetközi listára, amely a világ környezettudatos felsőoktatási intézményeit rangsorolta. A 75 ország 516 felsőoktatási intézménye közt magát megmérettető PTE a középmezőnyt erősíti a 355. hellyel. A világ

egyetemeinek "zöld" mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. A Green Metric Ranking of World Universities nevű lista értékelési szempontjai közt azt is figyelembe veszik, hogy például mekkora

zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekednek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére, szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek. A "Zöld Egyetem"

gondolat tehát komplex rendszer, magában foglalja az épített környezetet, a környezettudatos üzemeltetést, az ehhez kapcsolódó attitűdök kialakítását, valamint az oktatási, kutatási háttér megteremtését. A lista szerint a világ legzöldebb egyeteme az amerikai University of California Davis, amelyet a brit University of

Nottingham és a holland Wageningen University & Research követ. Amellett, hogy az infrastrukturális és üzemeltetési területeken számos zöldítési lehetőséggel él az intézmény, a tudomány különböző területein is képviselik ezt a vonalat. "Jelenleg a PTE-n mintegy 200 kurzus foglalkozik környezeti kérdésekkel és

fenntartható fejlődéssel, jelentős összegeket fordít az intézmény kutatásokra, és a témában készült publikációk száma is jól mérhető. A zöld gondolat tehát él, de van még teendő annak érdekében, hogy meghatározó jelentőséggel bírjon az egyetem mindennapjaiban" - jegyezte meg a versennyel kapcsolatban dr.

Czigány Szabolcs, a PTE Természettudományi Kar docense, a pályázat szakmai koordinátora. Az elmúlt években számos, a zöld gondolat jegyében született ötlet és program népszerűsítette a környezettudatos életet a PTE-n. Az egyetem tájékoztatása szerint egyértelműen tapasztalható a hallgatók szemléletbeli

változása, fogékonyabbak lettek a környezetet kevésbé terhelő életvitel iránt, amit bizonyít egyebek közt az is, hogy egy átlagos napon mintegy 800 hallgató érkezik kerékpárral az egyetemre. A karokon egyre nagyobb emellett a kialakított zöld szigetek szerepe is, amelyek a szelektív hulladékgyűjtést segítik,

népszerűsítik ezt a tevékenységet - ezzel csatlakozva a városban már mindenhol elérhető környezetbarát módszerekhez. Megújuló energia és fejlesztések Az egyetemi zöld irányvonal illeszkedik Pécs törekvéseihez, amelyben megcélozták az Európa Zöld Főváros címet. A PTE további lépései is segíthetnek ebben.

"A Modern Városok Programban megvalósuló egyetemfejlesztési program is szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldásokat. "Smart building" lesz például a Műszaki és Informatikai Kar tervezett új épülete, a NOÉ (Nemzetközi Oktatási Épület). Köztudott, hogy különösen az egészségügy rendelkezik

nagy energiaigénnyel, ezért az épületek gazdasági fenntarthatóságában kiemelt fontosságú a megújuló energiákra támaszkodó, és a működési költségeket csökkentő beruházások megvalósítása. Legutóbb az egyetem három legnagyobb energiaigénnyel rendelkező épületegyüttesére kerültek napelemes rendszerek.

Folyamatosan pályázunk, hogy további forrásokhoz jussunk, és bővítsük ezen rendszerek körét" - mondta el Jenei Zoltán kancellár.    A Botanikus Kert is sokat számít az egyetem megítélésében  

http://www.baranyanet.

hu/cikkek/tucatnyi-

kozbeszerzes-a-pte-n-

22840

2017-01-11 baranyanet.hu Tucatnyi közbeszerzés a PTE-n

Hét ajánlattételi szakaszban lévő, és nyolc a 2017. év első félévében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás jelzi, hogy „élesbe fordult" a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program. A 1035/2016. (II.9.) Kormányhatározattal a Modern Városok Program részeként 24 Mrd forintnyi

forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem (PTE) számára, melynek deklarált célja az egyetem versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatói létszám növelése. A program nagy kihívása, hogy az

egyetem modernizációját a térség- és gazdaságfejlesztés kihívásainak megoldásával együttesen próbálja megvalósítani. Mindezeket szem előtt tartva készítette és folyamatosan készíti elő a PTE a kivitelezési munkák elvégzéséhez, a szolgáltatás- és eszközbeszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások

dokumentációját. A közbeszerzési eljárások típusának megválasztásakor az Egyetem a közbeszerzési törvény alapelveinek maradéktalan betartása mellett a lehető legszélesebb körű verseny biztosítására törekszik, hiszen a szándék az, hogy a fejlesztés során a régió vállalkozásai is helyzetbe kerüljenek és profitáljanak

belőle.

http://www.pecsiujsag.

hu/pecs/hir/egyetem/el
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2017-01-10 pecsiujsag.hu Élesítik az egyetemfejlesztést: közbeszerzések sora van már folyamatban
Hét ajánlattételi szakaszban lévő, és nyolc a 2017. év első félévében kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás jelzi, hogy „élesbe fordult" a Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program.     A Modern Városok Program részeként 24 milliárd forintnyi forrás nyílt meg a Pécsi Tudományegyetem 

(PTE) számára, melynek deklarált célja az egyetem versenyképességének javítása, a hallgatói létszám növeléséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása, a felsőoktatás minőségének javítása és a külföldi hallgatói létszám növelése. A program nagy kihívása, hogy az egyetem modernizációját a térség- és

gazdaságfejlesztés kihívásainak megoldásával együttesen próbálja megvalósítani.

http://www.pecsma.hu/

pecs2020/ra-sem-

fogunk-ismerni-pecsre/

2017-01-09 pecsma.hu Rá sem fogunk ismerni Pécsre
A 2016-os esztendő mérföldkövet jelentett Pécs életében: a Pécs2020 konzultáció során a városlakók mondhatták el véleményüket arról, hogy az önkormányzat milyen beruházásokat hajtson végre a következő időszakban a rendelkezésre álló 31,4 milliárd forintos TOP-források felhasználásával. Emellett a Pécsi

Tudományegyetem mintegy 24 milliárd forintot költhet fejlesztésekre a Modern Városok Program keretében, így elmondható, hogy városunk soha nem látott mértékű fejlesztés-sorozat előtt áll.  ...

http://www.pecsma.hu/

pte/a-vilag-legzoldebb-

egyetemei-kozott-a-pte/

2017-01-06 pecsma.hu A világ legzöldebb egyetemei között a PTE!

A világ egyetemeinek „zöld” mérőszámokon alapuló rangsorát 2010 óta minden évben összeállítja a University of Indonesia a fenntartható környezeti fejlődés elősegítésére és támogatására. Mekkora zöld területek találhatók az egyetemek campusain, mennyire törekednek a klímaváltozás hatásainak csökkentésére,

szelektíven gyűjtik-e a hulladékot, használnak-e víztakarékos berendezéseket, illetve vezettek-e be egyéb olyan intézkedéseket, amelyek környezettudatos hozzáállást tükröznek – ezek a fő szempontok listán. A Pécsi Tudományegyetem a 355. ezen a listán. A PTE botanikus kertje is sokat számított a helyezés

elérésben „Jelenleg az Egyetemen közel 200 kurzus foglalkozik környezeti kérdésekkel és fenntartható fejlődéssel, jelentős összegeket fordít az intézmény kutatásokra, és a témában készült publikációk száma is jól mérhető. A zöld gondolat tehát él, de van még teendő annak érdekében, hogy meghatározó

jelentőséggel bírjon az Egyetem mindennapjaiban” – jegyezte meg a versennyel kapcsolatosan Dr. Czigány Szabolcs, a PTE Természettudományi Kar docense, a pályázat szakmai koordinátora. Az elmúlt években, számos, a „zöld gondolat” jegyében született ötlet és program népszerűsítette a környezettudatos

magatartást a PTE-n. Egyértelműen tapasztalható a hallgatók szemléletbeli változása, fogékonyabbak lettek a „zöld gondolat” iránt, amit bizonyít az is, hogy egy átlagos napon közel 800 hallgató érkezik kerékpárral az egyetemre. A karokon egyre nagyobb az ún. „zöld szigetek” szerepe, amelyek a szelektív

hulladékgyűjtés fontosságára hívják fel a figyelmet. „A Modern Városok Program keretében megvalósuló egyetemfejlesztési program is szem előtt tartja a környezet- és energiatudatos megoldások alkalmazását. Amolyan „smart building” lesz például a Műszaki és Informatikai Kar tervezett, új épülete, a NOÉ

(Nemzetközi Oktatási Épület). Köztudott, hogy különösen az egészségügy rendelkezik nagy energiaigénnyel, ezért az épületek gazdasági fenntarthatóságában kiemelt fontosságú a megújuló energiákra támaszkodó, és a működési költségeket csökkentő beruházások megvalósítása. Legutóbb az Egyetem három

legnagyobb energiaigénnyel rendelkező épületegyüttesére kerültek napelemes rendszerek. Folyamatosan pályázunk, hogy további forrásokhoz jussunk, és bővítsük ezen rendszerek körét” – mondta el Jenei Zoltán kancellár.
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2017-01-06 pecsinapilap.hu Egyre "zöldebb" a PTE
/baranya/kozelet/egyre-

zoldebb-a-pte-701519/

2017-01-06 bama.hu Egyre "zöldebb" a PTE
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2017-01-06 pecsiujsag.hu Egyre zöldebb a PTE, már a legjobbak között van

http://magyarepitok.hu/

mi-

epul/2017/01/tizezer-

negyzetmeteres-uj-

epuletet-kapnak-a-

pecsi-orvostanhallgatok

2017-01-03 magyarepitok.hu Tízezer négyzetméteres új épületet kapnak a pécsi orvostanhallgatók

5 szintes új szárny épül a PTE ÁOK campusán, emellett részleges felújításon esik át a meglévő elméleti épület is. A projekthez jelenleg keresik a kivitelezőket. A Pécsi Tudományegyetem (PTE) júliusban jelentette be, hogy a Modern városok program keretében milyen fejlesztéseket tervez különböző épületein. Az

uniós közbeszerzések portálján az óév utolsó napján tették közzé az ajánlati felhívást, melyből kiderül, hogy a PTE Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) bejelentett fejlesztések egy részéhez már keresik a kivitelezőt. Az ÁOK Ifjúság útja – Honvéd utca – Szigeti út – Kürt utca által határolt campusán megújul az elméleti 

épület, és új oktatási és kutatási épületszárny jön létre. A nettó 10.800m2 alapterülettel épülő új épületszárny 5 szintes lesz (ebből egy parkolószint), s benne helyet kap: 4 nagyelőadó (összesen 1000 fő kapacitással), szemináriumi termek (összesen 550 fő kapacitással), kiszolgáló funkciók, hallgatói terek,

4 kari intézet labor (összesen 2100m2 nyitott és 230m2 speciális labor, illetve háttérfunkció kialakításával), összesen 1600m2 iroda, 320 db felszíni és épület alatti parkoló. A régi, nettó 27.000m2 területű elméleti tömb részleges korszerűsítése során megújul: a bejárat, az aula és a hozzá kapcsolódó

közlekedési terek, a dékáni hivatal és a tanulmányi osztály, a nagyelőadók és a szemináriumi termek, összevont patológiai infrastruktúra kerül kialakításra 2300 m²-en, megtörténik a fenti beavatkozások által érintett gépészeti és közlekedő strangok felújítása, valamint a teljes épületburok és a nyílászárók

folyamatos üzem melletti cseréje.    Az ÁOK campus közepén elhelyezkedő 15.000 négyzetméteres park, továbbá a felújítandó és az újonnan épülő tömbhöz kapcsolódó zöldfelületek szintén korszerűsödnek.    Az ajánlatok beérkezésének határideje február 6.

http://museum.breuerp

ress.com/2017/01/01/m

agashaz-bucsu-es-

sajtburesz/

2017-01-01 breuerpress.com Magasház-búcsú és sajtburesz
Az év első hónapjában jelentették be, hogy összesen huszonnégymilliárd forintot kap a Pécsi Tudományegyetem. Az összeget több lépcsőben a PTE és az egyetem orvoskara idegen nyelvű képzéseinek kapacitásfejlesztéséhez biztosítja a kormány – a cél az ötezer itt tanuló külföldi diák minél előbbi elérése. Az összeg

önmagában is óriási, ám ezúttal érdemes egy kicsit feljebb is emelnünk a tekintetünket. Az ötezer külföldi hallgató ugyanis nyilvánvalóan az egész városra komoly hatással lesz – az egy dolog, hogy angol meg német szótól visszhangzik majd a belváros hamarosan, de a taxisoktól az albérletet kiadókon át az éttermesekig

sokan érezhetik most úgy, hogy megnyerték a lottóötöst. Vagy legalább egy kövér négyest. Szép éveknek nézünk elébe.
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2017-01-01 bama.hu Magasház-búcsú és sajtburesz
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2016-12-29 Új Dunántúli Napló Előrelépés minden szinten

Lapunkban is sokszor megírtuk, hogy a 2017-es év biztosan aranybetűkkel kerül majd be a Pécsi Tudományegyetem nagykönyvébe. Az intézmény ugyanis jövőre ünnepli alapításának 650. évfordulóját, s ez egyben azt is jelenti, hogy a következő esztendő eseményeit a jubileum fogja majd meghatározni. Előrelépés,

minden szinten Nem csak felvezető év volt 2016 a Pécsi Tudományegyetemen Pécs Lapunkban is sokszor megírtuk, hogy a 2017-es év biztosan aranybetűkkel kerül majd be a Pécsi Tudományegyetem nagykönyvébe. Az intézmény ugyanis jövőre ünnepli alapításának 650. évfordulóját, s ez egyben azt is jelenti,

hogy a következő esztendő eseményeit ez a jubileum fogja majd meghatározni. Ugyanakkor szó sincsen arról, hogy 2016-ban ne lettek volna fontos történések - az idei év szerencsére nem szimplán felvezetője volt a 2017-es programsorozatnak. A legfontosabb ugyanakkor mégis elsősorban a jövőről szól: az év

elején derült ki, hogy a Modern Városok Program keretében az intézmény összesen huszonnégymilliárd forintos kormányzati támogatást kap elsődlegesen azért, hogy belátható időn belül megduplázza az itt tanuló külföldi hallgatók számát. Erre minden esély meg is van, hiszen ősszel a háromezredik fiatalt

köszöntötték a PTE-n. Jutott erre az évre is több átadás, így például az Onkoterápiás Intézet új épületét nyártól vehették birtokukba az orvosok és a betegek, de mindenképpen meg kell említeni a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként való elindulását is. A világhírű spanyol tenor, Plácido Domingo

februárban kapta meg az egyetem díszpolgára címet, s bár valószínűleg nem ennek köszönhetően, de azért tény: nyáron, a felvételi eredmények hivatalossá válásakor az is kiderült, hogy a PTE még mindig nagyon népszerű a fiatalok körében. Az év végén jelentek meg a különféle felsőoktatási ranglisták - a

pécsieknek minden okuk megvan a büszkeségre, hiszen minden szinten sikerült az előrelépés, a karok többsége és az egyetem egésze is jobban áll, mint egy évvel ezelőtt. A jövő évtől pedig még ennél is többet várhatunk, tehát van ok a bizakodásra. Plácido Domingo, a világhírű spanyol tenor a doctor honoris causa

címet igazoló oklevelet és az intézmény professzori karához tartozást jelképező talárt februárban vette át Ősszel köszöntötték a háromezredik külföldi diákot, az egyiptomi Mohamed Omar Youssef Shaaban Mahmoudot, aki nemzetközi tanulmányokat hallgat a bölcsészkaron A nyári Ponthúzó Parti természetesen

ismét sok fiatalnak hozta el a boldogságot Újra tízkarú lett az egyetem: hosszas előkészületek után ugyanis elindult a képzés a Gyógyszerésztudományi Karon A felsőoktatási véradóversenyt ebben az évben a PTE nyerte Idén szeptemberben korszerű mozgásterápiás labort adtak át a Természettudományi Karon

A külföldi diákok nemzetközi estje évek óta népszerű rendezvény Hamarosan 3D-nyomtatási és -vizualizációs központot alakítanak ki a PTE-n - a kezdőlépések megtörténtek Új épülettel és korszerű eszközparkkal gazdagodott az Édesanyák úti onkoterápiás központ A Táncoló Egyetem továbbra is roppant

népszerű a fiatalok körében  
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2016-12-29 bama.hu PTE: előrelépés, minden szinten

Lapunkban is sokszor megírtuk, hogy a 2017-es év biztosan aranybetűkkel kerül majd be a Pécsi Tudományegyetem nagykönyvébe. Az intézmény ugyanis jövőre ünnepli alapításának 650. évfordulóját, s ez egyben azt is jelenti, hogy a következő esztendő eseményeit ez a jubileum fogja majd meghatározni.

Ugyanakkor szó sincsen arról, hogy 2016-ban ne lettek volna fontos történések – az idei év szerencsére nem szimplán felvezetője volt a 2017-es programsorozatnak. A legfontosabb ugyanakkor mégis elsősorban a jövőről szól: az év elején derült ki, hogy a Modern Városok Program keretében az intézmény összesen

huszonnégymilliárd forintos kormányzati támogatást kap elsődlegesen azért, hogy belátható időn belül megduplázza az itt tanuló külföldi hallgatók számát. Erre minden esély meg is van, hiszen ősszel a háromezredik fiatalt köszöntötték a PTE-n. Jutott erre az évre is több átadás, így például az Onkoterápiás Intézet új

épületét nyártól vehették birtokukba az orvosok és a betegek, de mindenképpen meg kell említeni a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként való elindulását is. A világhírű spanyol tenor, Plácido Domingo februárban kapta meg az egyetem díszpolgára címet, s bár valószínűleg nem ennek

köszönhetően, de azért tény: nyáron, a felvételi eredmények hivatalossá válásakor az is kiderült, hogy a PTE még mindig nagyon népszerű a fiatalok körében.Az év végén jelentek meg a különféle felsőoktatási ranglisták – a pécsieknek minden okuk megvan a büszkeségre, hiszen minden szinten sikerült az előrelépés, a 

karok többsége és az egyetem egésze is jobban áll, mint egy évvel ezelőtt. A jövő évtől pedig még ennél is többet várhatunk, tehát van ok a bizakodásra.
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2016-12-28 Új Dunántúli Napló Fontos év kezdődik el

A következő év elsősorban az ünneplésről fog szólni a Pécsi Tudományegyetemen - de persze szó sincsen arról, hogy 2016-ban ne lettek volna fontos történések. Erről beszélgettünk Bódis József rektorral. - Az év végéhez közeledve egy sor felsőoktatási rangsor jelenik meg. A Pécsi Tudományegyetem mindegyiken

előrébb lépett, úgyhogy ezen a téren megvan az ok az elégedettségre? - Egyfelől igen, persze. Jól szerepeltünk mind a Heti Válasz, mind a HVG listáján - utóbbin konkrétan a harmadik helyre jöttünk fel, amely célként a rektori programomban is így szerepelt, azaz szerettünk volna egy dobogós helyet elérni. Ezenfelül

ott vagyunk a londoni székhelyű Times Higher Education által összeállított listán is, valamint "Nagyon jó" minősítést kaptunk a StudyPortals elnevezésű szervezet európai egyetemek hallgatói elégedettségmérése alapján készített rangsorában. A külföldi hallgatók az adható 10 pontból átlagosan 8 pontnál jobbra

értékelték a PTE-t, amivel kiérdemelte az intézmény a StudyPortals díját és elismerését. Ugyanakkor szó sincsen arról, hogy a küldetést ezzel teljesítettük, hátradőlhetünk: az elismerések inkább arra köteleznek minket, hogy a következő évben is megfeleljünk ennek, sőt, lehetőség szerint javítsunk a helyezéseken. -

A jó szereplés a jelentkezésekben is visszaköszön majd? - Bízom benne, hogy igen. A komoly tradíciók adottak nálunk, de a fiatalokat az is érdekli, hogy az adott intézmény a jövőre is fel tudja-e készíteni őket. A listák eredményei, a hallgatói, illetve az oktatói kiválóságaink azt mutatják, hogy erre is készen állunk. - A

külföldi hallgatók valószínűleg nem olvassák a HVG vagy a Heti Válasz listáját, mégis egyre többen érkeznek Pécsre. A deklarált cél az, hogy 2020-ra ötezer külföldi diákja legyen a PTE-nek. Elérhető ez? - Minden esély megvan rá, már csak azért is, mert a közelmúltban köszönthettük a háromezredik nem magyar

nemzetiségű diákunkat. Jelenleg a külföldi hallgatók száma meghaladja a 3200-at, s ennek kapcsán fontos leszögezni, hogy közülük mintegy ezren nem az orvoskar diákjai. Akár szimbolikusnak is nevezhető, hogy az említett háromezredik külföldi hallgatónk a bölcsészkar nemzetközi tanulmányok szakára jár.

Szeretnénk, ha valamennyi tudományterület előre tudna lépni az idegen nyelvű képzések tekintetében - és erre már mutatkoznak ígéretes tendenciák. Itt kell azt is megemlíteni, hogy a Corriere della Sera, Olaszország legnagyobb példányszámban terjesztett és legolvasottabb napilapjának utazással foglalkozó oldala

novemberben tette közzé Európa húsz legjobb egyetemvárosát, amely felsorolásban Pécs is szerepel, többek között olyan városokkal együtt, mint Oxford, Manchester, Dublin, Bologna vagy Heidelberg. - Ahhoz, hogy sok külföldi jöjjön, nyilvánvalóan komoly fejlesztésekre van szükség. Megírtuk már sokszor, hogy a

Modern Városok Program keretében 24 milliárd forinttal gazdálkodhat az intézmény. Mikor indulnak el az építkezések? - A Modern Városok Program egyik hangsúlyos célja, hogy az oktatói, hallgatói környezetet modernizáljuk, megteremtve ezzel a minőségi hátteret a magas színvonalú oktatásnak. A projektek

előkészítésén túl vagyunk, a tervezéseken is, a közbeszerzési engedélyeztetések kellenek még ahhoz, hogy előrébb lépjünk, s elindulhassanak az építkezések. Érdemes azt is tudni, hogy az orvosképzés fejlesztésére külön is vannak kormányzati törekvések - ha ezek realizálódnak, akkor akár újabb forrásokkal, és ezzel

párhuzamosan újabb fejlesztésekkel számolhatnánk. - Jubileumi év következik, rengeteg eseménnyel. A célegyenesben vagyunk - színvonalas programokra számíthatunk? - 2017 a PTE és reményeim szerint az egész magyar felsőoktatás fontos éve lesz. Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy nem volt

1367 óta folyamatos az egyetemi szintű képzés Pécsett, mégis van egyfajta szellemi jogfolytonosság a múlt, a jelen és a jövő között. Szeretnénk egy olyan ünnepségsorozatot megvalósítani, amely méltó módon tiszteleg elődeink, valamint az a döntés előtt, melynek értelmében szeptember 1. napját 2017-től a magyar

felsőoktatás napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította az Országgyűlés. A programok már nagyjából készen vannak, annyit már most elmondhatok, hogy reményeink szerint több Nobel-díjas tudóst is köszönthetünk majd vendégként az egyetemen, illetve sok érdekes konferenciát is rendezünk.

Idén is voltak komoly építkezések Ahogy interjúnkból is kiderül, a következő évek a Modern Városok Programnak is köszönhetően az építkezésekről is szólnak majd az egyetemen. Ugyanakkor hiba lenne nem megemlíteni, hogy az idei esztendőben is voltak komoly beruházások, amelyeknek pozitív hozadékaival a

pécsiek közvetlenül is szembesülhetnek. A 2015-ös év jó sorozatát folytatva (ekkor adták át a Janus Pannonius Klinikai Tömböt és a Rehabilitációs Központot) idén is átadtak egy új egészségügyi épületet: júniusban az Onkológiai Intézet gazdagodott új épülettel és korszerű műszerparkkal. Ennek köszönhetően immár

(bár valójában eddig sem volt kérdéses) egyértelműen Pécs a Dél-Dunántúl regionális onkológiai centruma. Októberben adtak át két, rendkívül modern képalkotó diagnosztikai készüléket (MRI, PET/CT), melyek használatával jelentősen csökkent egyes vizsgálatokra - így belgyógyászati, onkológiai, ízületi vizsgálatokra

- a várakozási idő. Ráadásul a daganatos megbetegedések időbeni felismerésében is nagy segítségükre lehet az orvosoknak ez a fejlesztés.  

http://www.pecsma.hu/

pecs-aktual/nem-lesz-
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2016-12-27 pecsma.hu Nem lesz fedett a Király utca

Szeptember elejétől ismét Szécsi Zsolt látja el a város főépítészi teendőit, a szakember öt év után tért vissza Pécsre. Egyebek mellett arról is kérdeztük, hogy miként vélekedik a jelenleg is zajló fejlesztésekről, s mit tart legfontosabb feladatának. Interjú. – Hogyan került újból Pécsre? Miért döntött úgy, hogy visszatér?

– A visszatérés nem volt kérdés, mivel a feladat és a város egyaránt fontos számomra. Hihetetlen a város atmoszférája. Ahány ismerősömmel beszéltem, akik az elmúlt időszakban ide látogattak, csak a legjobbakat mondták Pécsről. Így vagyok ezzel én is és megtiszteltetésnek érzem, hogy főépítészként részt vehetek a

város fejlesztésében. – Hogyan tekint a most folyó fejlesztésekre? Mennyire jelent előrelépést városképi szempontból például az élményfürdő, az új vásárcsarnok, vagy a tv-torony és környékének fejlesztése? – A most folyó fejlesztések rendkívül fontos és a jövőbeni működés vonatkozásában elengedhetetlen

feladatok Pécs életében. Ez igaz az infrastrukturális elemek fejlesztésére, de kiemelten igaz a Modern Városok Programra, a Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztéseire. Külön ki szeretném emelni az új vásárcsarnok építését, amely régóta fontos és a lakosság által is nagyban támogatott projekt. Az új

csarnok 21. századi üzemeltetési technológiákkal biztosít a jövőben széles körű szolgáltatásokat az ide látogató vásárlóknak, az itt árusítóknak és nem utolsósorban a turistáknak. Ha én turistaként ellátogatok egy-egy nagyobb városba, akkor soha nem hagyom ki, hogy megnézzem a helyi piacot, vásárcsarnokot, és

megkóstoljam a helyi ételeket és kávét. Az új csarnok mind építészetileg, mind pedig a szolgáltatások tekintetében rendkívüli élményt fog biztosítani mindenki számára. Az új sportkomplexum és élményfürdő is régóta várt fejlesztés Pécs életében, jól illeszkedik a korábban elindított kosárlabda-akadémia

városfejlesztési programjához, így kiegészítve más sportágak infrastrukturális igényeit.  ....
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2016-12-23 Új Dunántúli Napló "A kiemelkedő eredmények után sem ülünk a babérjainkon"

Interjú dr. Miseta Attilával, a PTE Általános Orvosi Kar dékánjával A Modern Városok Programnak köszönhetően óriási fejlesztés előtt áll a pécsi orvosképzés, ám az orvoskar a kormányzati források megérkezéséig is folyamatosan fejleszt - már amennyire a belső és külső körülmények lehetővé teszik. Dr. Miseta Attila

dékánnal mind a pozitív kilátásokról, mind a fejlődést gátló tényezőkről szót ejtettünk. - Az elmúlt évtizedben a pécsi orvoskar és általában a magyar orvosképzés kapcsán folyamatosan előkerült az idegen nyelvű fizetős orvosképzés témája, többnyire abban az összefüggésben, hogy miközben óriási potenciál rejlik

ebben a területben, a kormányzat nem igazán foglalkozik ezzel. Mostanra mindez megváltozott, hiszen a Modern Városok Program keretében a kormány 24 milliárd forintot szán Pécsett az idegen nyelvű képzések fejlesztésére. 10 hónap telt el a szerződés aláírása óta, mi történt azóta? - Érdemes kicsit visszamenni

az időben, hiszen ezt a valóban látványos bejelentést 15 éves munka előzte meg, amely során az orvoskaron saját erőből futtattuk fel az idegen nyelvű képzést. Ennek és a hatékony lobbitevékenységnek volt köszönhető a Modern Városok Program (MVP) keretében megítélt fejlesztési keret, amelyet a város vezetése

és országgyűlési képviselőink is támogattak. A kormányrendelet idén januárban született meg a programról, amelynek levezénylésével dr. Jenei Zoltán kancellár urat bízták meg. A PTE idegen nyelvű képzéseiben munkánknak köszönhetően ma túlnyomó többségben orvos, fogorvos és gyógyszerészhallgatók

találhatók, ám az MVP nyújtotta lehetőség nemcsak rólunk szól, hiszen több kar is jelentős vállalásokat tett idegen nyelvű képzései fejlesztése érdekében. Mindezt az a kormányzati lépés is segíti, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjban részesülő külföldi hallgatók számát megemelték. Ezek a hallgatók persze nem

jelentenek közvetlen bevételt az egyetem és ezen keresztül az ország részére, mivel tanulmányaikat az állam finanszírozza, azonban hosszú távon nyereséget hoznak, hiszen hazatérve javítják a két ország közötti viszonyt. Jelentős probléma viszont, hogy sokuk számára a magyarországi diploma arra szolgál, hogy aztán

az Európai Unióban keressék a boldogulásukat, ezért is javasoltam a külügyminisztériumnak, hogy egy olyan tanulmányi szerződés kerüljön megkötésre, amely értelmében végzésük után bizonyos időszakot hazájukban kell dolgozni.    ....
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2016-12-18 bama.hu Büszke lehet az idei évére a PTE a rektor szerint

Méltó módon érkezik el az alapítás 650. évfordulójához a pécsi egyetem - derült ki Bódis József évértékeléséből. Immár tizenhat éves hagyomány a Pécsi Tudományegyetemen az Adventi sajtószalon - ahol idén is összefoglalték az év kiemelkedő eseményeit és híreit, majd Bódis József, az intézmény rektora értékelte

az esztendőt. „A PTE valamennyi polgára büszke lehet az idei eredményeinkre” – értékelt Bódis József. „Csak néhány jelentős momentumot emelnék ki. A Gyógyszerésztudományi Kar január 1-jén megkezdte működését, amivel egy hosszú folyamatot tudtunk sikerrel lezárni. Új épülettel és korszerű eszközparkkal

gazdagodott az Onkoterápiás Intézet, amely ezzel egyértelműen a régió onkológiai centrumává vált. Immár több rangsor, többek között elismert nemzetközi rangsorok szerint is a PTE a legerősebb vidéki egyetem. A legbüszkébbek mégis talán arra lehetünk, hogy intézményünk kiérdemelte a StudyPortals díját és

elismerését, hiszen az a külföldről érkezett hallgatók értékelését, elégedettségét tükrözi. Hiszem, hogy a Modern Városok Programnak köszönhetően tovább tudjuk növelni a hallgatóink és oktatóink, munkatársaink komfortérzetét, elégedettségét a következő években.” – tette hozzá a rektor. Elhangzott, hogy

jubileumi év következik, hiszen 2017-ben ünneplik a pécsi egyetemalapítás 650. évfordulóját. „Az említett sikereknek köszönhetően talán joggal mondhatjuk, hogy méltó módon érkezünk el ehhez a kerek évfordulóhoz.” – fogalmazott a rektor. „Természetesen mindenki tisztában van vele, hogy nem volt 1367 óta

folyamatos az egyetemi szintű képzés Pécsett, mégis, van egyfajta szellemi jogfolytonosság a múlt, a jelen és a jövő között. Szeretnénk egy olyan tartalmas ünnepségsorozatot megvalósítani, amely méltó módon tiszteleg elődeink, valamint az a döntés előtt, melynek értelmében szeptember 1. napját 2017-től a Magyar

Felsőoktatás Napjává, a pécsi egyetemalapítás emléknapjává nyilvánította az Országgyűlés.” – fejezte ki reményét Bódis József. Sajtódíj a rádiósnak A Pécsi Tudományegyetem (PTE) Szenátusa 2000 óta minden esztendőben odaítéli a Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíjat, mellyel elismeri egy-egy médiamunkatárs

szakértelmét, lelkiismeretes munkáját, mellyel hozzájárult az intézmény hírnevének öregbítéséhez. Idén Palotai Tamásnak, a Rádió 1 szerkesztő-műsorvezetőjének ítélte oda a díjat az egyetem legfőbb döntéshozó testülete, így ő vehette át az erről szóló oklevelet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt az egyetem

rektorától. Palotai Tamás szerkesztő-műsorvezető több mint egy évtizede készít a Rádió 1 számára interjúkat, tájékoztató anyagokat a Pécsi Tudományegyetemen zajló rendezvényekről, az ott folyó oktatásról, kutatásokról, azok eredményeiről. Az indoklás szerint közvetlen stílusával, felkészültségével a PTE-hez

méltó módon tudja közvetíteni az egyetem értékeit.
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2016-12-17 pecsinapilap.hu Palotai Tamás vehette át az idei Pécsi Felsőoktatásért Sajtódíjat
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2016-12-17 Új Dunántúli Napló Palotai Tamásé a PTE sajtódíja
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2016-12-01 eletforma.hu Pécs, a tánc új fővárosa!

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésén köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az intézmény háromezredik külföldi hallgatóját. Mohamed Omar Youssef Shaaban Mahmoud a PTE Bölcsészettudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakának egyiptomi hallgatója, és mint kiderült,

beleszeretett a városba, és nagyon jó döntésnek tartja, hogy a pécsi egyetemet választotta. A jövőre alapításának 650. jubileumi évét ünneplő Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretében jelentős fejlesztéseket tervez. A cél az egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, az

oktatási környezet minőségének fejlesztése, és a külföldi hallgatói létszám jelentős növelése. Utóbbi esetében látható, hogy a 3000-es számmal fontos mérföldkőhöz érkezett a pécsi egyetem, hiszen a végső cél az 5000-es létszám elérése 2020-ra. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az oklevél

átadásakor beszélt.    ....
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2016-11-30 Új Dunántúli Napló A piaci igények szerint is szervezik át az oktatást
A múlt héten rendezték meg a Pécsi Tudományegyetem IV. Regionális Műszaki és Felsőoktatási Fórumát. Bódis József, a PTE rektora, Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Nagy Csaba, a megyei közgyűlés elnöke bejelentették, hogy a helyi cégek, a városi és megyei szereplők együttműködése révén a PTE Műszaki és

Informatikai Kara mechatronikai szakirányú továbbképzést, valamint négy rövid ciklusú informatikai képzést indít a 2017. februárban kezdődő szemeszterben, igazodva a piac igényeihez. A Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretében jelentős fejlesztéseket indított el idén. A cél többek között az

egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének javítása. Az oktatási fejlesztések tekintetében kiemelt szerepet szán a PTE Műszaki és Informatikai Kara a gyorsan változó piaci igényekhez történő alkalmazkodásnak a műszaki és informatikai képzések terén.    
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2016-11-18 Új Dunántúli Napló A társadalom építőmesterei

Több százan hallgatták meg a Mérnöknapon a Tudásközpontban november 16-án a mérnökök társadalmi szerepéről szóló előadásokat. Az esemény a Magyar és a Baranya Megyei Mérnöki Kamara újjáalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte, rávilágítva arra, hogy mennyire fontos a mérnökök szerepe mindennapi

életünkben. A szerdai nyilvános nyitórendezvényt az elkövetkező időszakban további szakmai programok követik a több mérnökszakmai tagozaton. Nemzetköziesedés a Műszaki Karon Dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke nyitotta meg a mérnöknapi előadássorozatot, majd dr. Bódis József, a PTE rektora így

köszöntötte a résztvevőket: - A hétköznapok során természetes dolog az ember számára, hogyha belép egy sötét szobába, megnyom egy kapcsolót, s máris van világosság. Az is természetes, hogy a csapból egy csavarintásra rögtön folyik a jó minőségű ivóvíz, ha pedig a zsebből előkapunk egy kis dobozkát, néhány

gombnyomás után az egész világgal tudunk közvetlenül beszélgetni. Mindez, és még rengeteg életünket komfortosabbá alakító dolog a mérnökök tudományának köszönhető. Ezért én a rektorságom kezdetétől mindent megteszek azért, hogy a kar fejlődjön, és megfeleljen az aktuális kihívásoknak. Másrészt ma egy

olyan világban élünk, ahol a tudományt közvetlenül már nem támogatják, hiszen 2012-ben megszűnt a tudományos normatíva. Ugyanakkor hatalmas mértékben nyílnak meg pályázati lehetőségek, amelyek az alkalmazotti tudomány számára óriási esélyeket és kihívásokat teremtenek. A PTE Műszaki Informatikai Kara

jelentős megújulással segíti ezt a folyamatot, a főiskolai kar egyetemivé vált, a palettája sokkal szélesebb és több ágon is megerősödött. Továbbá itt is jól érzékelhető a nemzetköziesedés: három év alatt négy főről háromszázra emelkedett a karon a külföldi hallgatók száma. Topon vagyunk a TOP elosztásában -

Felvázolnám a térségi gazdasági környezetet, hogy a megyében 2020-ig milyen beruházási területek felfutására lehet számítani, jelentős tervezői és kivitelezői feladatokkal - kezdte beszédét Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, a BMMK tagja. - Magyarország 12 ezer milliárd forintot költ ilyen célokra

az elkövetkező négy évben saját és uniós forrásokból, tíz operatív programon keresztül, melyből Baranyába és Pécsre a Területi Fejlesztési Operatív Program (TOP) révén 71 milliárd jut. Ha ehhez még hozzávesszük a PTE Modern Városok programban fejlesztésekre fordított 24 milliárdját, akkor igen biztató a kép. Csak

összevetésképpen: ugyanebben az időszakban Tolna és Szekszárd 40, Somogy és Kaposvár 58 milliárd forinttal gazdálkodhat. A pénzt pályázatok formájában osztják szét, a megye több mint 300 településére 38 milliárd forint jut. A megyei önkormányzat pedig nem csak elindította ezt az integrált területfejlesztési

programot, de véleményezi is a felhívásokat, valamint részt vesz a pályázatírásban, és kivétel nélkül csak a megye mérnöki irodáit kéri fel a tervezéshez. A fejlesztési skála igen széles, iparterületek, iparcsarnokok, kerékpárutak, utak, csomópontok, napelemparkok épülnek meg. - Az elmúlt hat évben a Komlóra érkező

pályázatok 99 százalékát baranyai mérnökökkel és kivitelezőkkel valósítottuk meg - összegezte a városi gyakorlatot a mérnöki munkáról Polics József, Komló polgármestere, aki ugyancsak mérnök és tagja a Baranya Megyei Mérnöki Kamarának. Hozzátette, a Területi Fejlesztési Operatív Programra máris nagyon

odafigyelnek, első körben a város 5 milliárd forintnyi munkára pályázott, most pedig a gyors elbírálásban bizakodnak. Kiemelte továbbá a Mecseki Bányászati Klaszter és a Pécsi tudományegyetem együttműködését, mely a szén XXI. századi újszerű hasznosításával foglalkozik. Zöld város lehet Pécs - A maga 33

milliárdjából Pécs mintegy 20 milliárdnyi forrást kötött le, és ebből közel 7 milliárd jóváhagyott pályázatokról szól, melyek tervezése, kivitelezése a jövő év első felében kezdődik - összegzett Girán János, a megyeszékhely alpolgármestere. A valós részletekben aktívan ott lesznek majd az önkormányzat Smart cégei.

Kiemelném továbbá az országban is mintaként működő, egyedülálló hulladékgazdálkodási programunkat, mely több hasonló projekttel együtt lehetőséget adott az "Európa Zöld Városa" cím megpályázására. A környezettudatos gazdálkodásunk átfogó anyagát e hónapban be is nyújtottuk elbírálásra. Ezt követően

prof. dr. Scharle Péter egyetemi tanár, a Magyar Mérnöki Kamara képviselője a mérnök szerepét, "játszmaesélyeit" elemezte a társadalomban. Izgalmas előadások A továbbiakban dr. Kvasznicza Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki Informatikai Karának dékánhelyettese a kar oktatási és innovációs

tevékenységéről beszélt, dr. Kiss Tibor, a BIOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a Smart technológiák alkalmazását ismertette a városüzemeltetésben, Rudolf Péter, a Pannon Hőerőmű vezérigazgatója a pécsi biomassza alapú energiatermelésről, Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója a

fenntartható települési víziközmű-szolgáltatásról, Koch Péter építész tervező a pécsi állatkert vízbázisvédelmi infrastruktúrájáról, szigeti megoldásairól számolt be, dr. Háber István, a PTE Műszaki és Informatikai Kar adjunktusa az épületek passzív szellőztetésének méretezésére mutatott be áramlástani szimulációt, dr.

Orbán József professzor emeritus pedig a Magasház történetét vezette végig az építéstől a megerősítésen át a bontásig. Az érdeklődők délután pedig a Tetytye Forrásház Pellérdi víztisztító telepének biogázüzeménél és a BIOKOM Kökényi Regionális Hulladékkezelő Központnál kaptak részletes mérnöki tájékoztatót.

Polics József, Komló Polgármestere, Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke, Prof. Dr. Bódis József, a PTE rektora, Dr. Kvasznicza Zoltán, a PTE MIK dékánhelyettese, Prof. Dr. Scharle Péter egyetemi tanár, Dr. Girán János, Pécs alpolgármestere az elnöki asztalnál A zsúfoltságig megtelt előadóterem

Prof. Dr. Bódis József rektor köszöntője Nagy Csaba, a Baranya Megyei Önkormányzati elnöke köszöntője Dr. Kukai Tibor, a BMMK elnöke, a Mérnök Nap moderátora Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója Prof. Dr. Fülöp László egyetemi tanár,

Dr. Kiss Tibor, a BIOKOM ügyvezető igazgatója, PTE MIK tudományos főmunkatárs, Prof. Dr. Katona Tamás egyetemi tanár, a PTE MIK Brauer Marcel Doktori Iskola Phd szakvezetője     

http://www.eletforma.h

u/hirek/faraok-

foldjerol-pecsre/

2016-11-17 eletforma.hu Fáraók földjéről Pécsre

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésén köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az intézmény háromezredik külföldi hallgatóját. Mohamed Omar Youssef Shaaban Mahmoud a PTE Bölcsészettudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakának egyiptomi hallgatója, és mint kiderült, beleszeretett

a városba, és nagyon jó döntésnek tartja, hogy a pécsi egyetemet választotta. Omar, a háromezredik külföldi hallgató Pécsett, Kép: PTE Omar, a háromezredik külföldi hallgató Pécsett, Kép: PTE A jövőre alapításának 650. jubileumi évét ünneplő Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretében

jelentős fejlesztéseket tervez. A cél az egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, az oktatási környezet minőségének fejlesztése, és a külföldi hallgatói létszám jelentős növelése. Utóbbi esetében látható, hogy a 3000-es számmal fontos mérföldkőhöz érkezett a pécsi egyetem, hiszen a végső cél az

5000-es létszám elérése 2020-ra. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az oklevél átadásakor beszélt. – Nap mint nap látjuk, szembesülünk vele, hogy Pécs városa kulturálisan gazdagabbá, sokszínűbbé válik az egyetem külföldi hallgatói révén. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Modern

Városok Programon keresztül olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, ami segíti, támogatja az ő ittlétüket, javítja komfortérzetüket. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ezekből a fejlesztésekből magyar hallgatóink is rengeteget profitálhatnak majd. – A pécsi egyetem háromezredik külföldi hallgatója, Mohamed

Omar Youssef Shaaban Mahmoud nagyon megszerette az egyetemet, a várost, sőt, egész Magyarországot. – Megnéztem a nemzetközi rangsorokat, a különböző visszajelzéseket, és ez alapján esett a választásom a Pécsi Tudományegyetemre – emlékezett vissza Omar. – Pécs épp a megfelelő méretű város a

számomra. A történelmi belvárostól a modern épületegyüttesekig minden megtalálható ebben a gyönyörű városban. A pécsiek pedig lenyűgözőek: mindenhol tárt karokkal fogadják az embert, és nagyon segítőkészek. Minden hétvégén kirándulok kicsit az országban, és mondhatom, egyre több magyar településsel és

nevezetességgel esek szerelembe. Még csak két hónapja vagyok itt, de máris otthon érzem magam, és ez egyiptomiként nagy szó – osztotta meg eddigi tapasztalatait a PTE háromezredik külföldi hallgatója. Az eseményen a PTE díszdoktori címét vehette át az egyetem szenátusától Ronald L. Hayes, a Virginia

Commonwealth University egyetemi tanára, Ekkehard Nuissl, a toruni Kopernikusz Egyetem egyetemi tanára, Makó Csaba, az MTA Doktora, tudományos tanácsadó, Markus W. Büchler, a University Hospital Heidelberg professzora és Serafino Gladiali, a University of Sassari professzora.
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2016-11-17 Új Dunántúli Napló Gálával köszöntötték a diákokat

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében már közel 500 külföldi hallgató érkezett a Pécsi Tudományegyetemre az elmúlt három tanévben. A program ezért nem csak a magyar külgazdasági stratégia fontos sarokköve, hanem a PTE nemzetközi törekvéseiben is kiemelt helyet foglal el. Ezek miatt tartotta

fontosnak az egyetem vezetése és a PTE Külügyi Igazgatósága, hogy október végén, a Zsolnay-negyedben külön gálával köszöntse a jelenleg a pécsi egyetemen tanuló mintegy 440 ösztöndíjas hallgatót. Az ösztöndíjprogram keretében a világ 51 országából érkezhetnek hallgatók, akik már számos képzési szinten

(részképzés, alapképzés, mesterképzés, doktori képzés és egységes osztatlan képzés) tanulnak a PTE mind a tíz karán. A Stipendium Hungaricum remek lehetőséget jelent tehát az egyetem minden képzésének arra, hogy megerősítse a nemzetközi törekvéseit. - A Stipendium Hungaricum program az egyik

legfontosabb eszköz az egyetem számára, hogy a Modern Városok Program keretében tett vállalásainkat elérjük - mondta a rendezvénnyel kapcsolatban Bódis József, a PTE rektora. - A mindennapi munkánkkal, és ezzel a gálával is szeretnénk tudatosítani a hallgatókban, hogy fontosak számunkra, számítunk a

jelenlétükre, és természetesen a kiemelkedő tanulmányi teljesítményükre is.  
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2016-11-17 Új Dunántúli Napló Már túl a háromezren
*A pécsi egyetemen jól halad a nemzetköziesítés A novemberi Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésén köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az intézmény háromezredik külföldi hallgatóját. A jövőre alapításának 650. jubileumi évét ünneplő Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok

Program keretében jelentős fejlesztéseket fog megvalósítani a közeljövőben. Az elsődleges cél az egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, az oktatási környezet minőségének fejlesztése, és a külföldi hallgatói létszám jelentős növelése. Utóbbi esetében már most látható, hogy a 3000-es számmal

fontos mérföldkőhöz érkezett a pécsi egyetem, hiszen a végső cél az 5000-es létszám elérése 2020-ra.  
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hu/cikkek/atlepte-a-

haromezres-

merfoldkovet-a-pte-
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2016-11-10 baranyanet.hu Átlépte a háromezres mérföldkövet a PTE
Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülésén köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) rektora az intézmény háromezredik külföldi hallgatóját. Mohamed Omar Youssef Shaaban Mahmoud a PTE Bölcsészettudományi Kar nemzetközi tanulmányok szakának egyiptomi hallgatója, és mint kiderült,

beleszeretett a városba, és nagyon jó döntésnek tartja, hogy a pécsi egyetemet választotta. A jövőre alapításának 650. jubileumi évét ünneplő Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program keretében jelentős fejlesztéseket tervez megvalósítani a közeljövőben. A cél az egyetem hazai és nemzetközi

versenyképességének javítása, az oktatási környezet minőségének fejlesztése, és a külföldi hallgatói létszám jelentős növelése. Utóbbi esetében látható, hogy a 3000-es számmal fontos mérföldkőhöz érkezett a pécsi egyetem, hiszen a végső cél az 5000-es létszám elérése 2020-ra.
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2016-11-10 Magyar Idők Háromezer külföldi diák tanul Pécsett
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2016-11-10 Új Dunántúli Napló Sokaknak bejön a pécsi egyetem
*Már háromezer külföldi diák tanul a PTE-n PÉCS A tegnapi díszdoktoravató szenátusi ülésen köszöntötte Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora az intézmény háromezredik külföldi hallgatóját, az egyiptomi Mohamed Omar Youssef Shaaban Mahmoudot. Mindezek fényében egyáltalán nem tűnik

túlzásnak, hogy néhány éven belül eléri az ötezer külföldi diákot a PTE - ezt a Modern Városok Program részeként érkező 24 milliárd forintos kormányzati támogatásból megvalósuló fejlesztések is elősegíthetik.    
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2016-11-10 Új Dunántúli Napló Szemészet: tömeg, várakozás

Ismét szóba kell hozni mindazt az embertelen és leginkább betegellenes állapotot, ami a pécsi szemészeti klinika ambulanciarészén tapasztalható hosszú évek óta. Magam szenvedő részese voltam minap annak, hogy reggel fél nyolckor 40-50, jobbára idős beteg álldogált a csípős hidegben arra várva, hogy kinyissák

egy szűk folyosó ajtaját, ahol összezsúfolva órákig várhatják, hogy - sajnos orvoshiány miatt is - ellátásban részesüljenek. Én is várakoztam, és ezalatt volt időm megszámolni, hogy azon a napon 57 ember várakozott. Ehhez van pontosan 25 ülőhely és egy darab vécé nők és férfiak részére közösen. Hol van ilyenkor az

ÁNTSZ? Az a hatóság, amely egy ismerős orvos magánrendelőjét azért akarja bezáratni, mert nincs külön orvos- és betegvécé. Kíváncsi lennék, hogy mit tenne a kórházigazgató vagy a város valamely vezetője, ha idős, rokkant hozzátartozójának ezen a folyosón kellene órákat álldogálva vagy ülőhely hiányában a

folyosó emeletre felvezető lépcsőjén ülve arra várni, hogy végre szólítsák. Köszönet az ott dolgozó orvosoknak és az ellátó személyzetnek, akik végtelen türelemmel és szakmai odaadással végzik ilyen körülmények között a munkájukat! De meddig kell ezt tűrni? Sajnos nem mindenki mehet elegáns magánrendelőkbe,

de emberi körülmények közötti ellátáshoz mindenkinek joga van. Kérem a városvezetés és a hatóságok sürgős intézkedését! Az olvasói észrevételre a PTE Klinikai Központ rövid reakciója a következő: Az egyetem a Modern Városok program keretében mindent elkövet annak érdekében, hogy a jövőben jelentősen

javuljanak a Szemészeti Klinika körülményei, a betegellátás feltételei.  
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2016-11-09 bama.hu A háromezredik külföldi diákot köszöntötte a PTE
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2016-11-09 pecsma.hu A pécsiek lenyűgözőek
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2016-11-09 pecsma.hu Egyiptomi a háromezredik
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2016-11-09 pecsistop.hu Egyiptomi bölcsész a PTE háromezredik külföldi hallgatója
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2016-11-09 pecsiujsag.hu Elérte a háromezret a PTE-n tanuló külföldi hallgatók száma
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2016-11-09 weborvos.hu Fejlesztéssel ünneplik az alapítás 650. évfodulóját
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2016-11-09 weborvospro.hu Fejlesztéssel ünneplik az alapítás 650. évfodulóját
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2016-11-09 gondola.hu Háromezer külföldi hallgató a pécsi egyetemen
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2016-11-09 pecsinapilap.hu Háromezredik külföldi hallgatóját köszöntötte a pécsi egyetem
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2016-11-09 eduline.hu Már háromezer külföldi tanul a pécsi egyetemen
http://www.mixonline.h

u/Cikk.aspx?id=130980

2016-11-09 mixonline.hu Pécs: a campust is felújítják
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2016-11-09 pecsma.hu PTE: Erre költik a 24 milliárd forintot
24 milliárd forintot költhet el a Pécsi Tudományegyetem különböző fejlesztésekre a Modern Városok Program keretében. Az intézmény minden egyes kara részesül a beruházásokból, röviden bemutatjuk, miként. Az egyetemfejlesztés ugyanakkor nem pusztán szűk oktatási program, hanem nagyon komoly

városfejlesztési projekt, amiből rengeteget profitálhat Pécs városa is.
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negymilliard-forintbol-

fejleszthet-691795

2016-11-03 bama.hu A PTE Klinikai Központ négymilliárd forintból fejleszthet

A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja négymilliárd forintból kezdhet fejlesztésekbe. Támogatásként összesen 24 milliárd forintot kap a következő években a Pécsi Tudományegyetem. Ennek egyik célja a külföldi hallgatók számának megduplázása – ám éppen a Klinikai

Központnak jutó négymilliárd forintból mások is profitálnak majd. – Már jó ideje vizsgáljuk, hogy mely területeken van szükség leginkább rekonstrukciós munkálatokra, illetve új beruházásokra – tudtuk meg dr. Sebestyén Andortól, a Klinikai Központ főigazgatójától. – Terveink szerint négy klinikum biztosan komoly

fejlesztésen esik át: a Szemészeti Klinika, az Urológiai Klinika, a Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, valamint az arc-, állcsont- és szájsebészeti részleg. A legfontosabb, hogy a betegbiztonságot tartsuk szem előtt: ez részben azt jelenti, hogy az építkezési munkálatok ideje alatt az ellátás ezen területeken is

biztosítva legyen, részint pedig hogy a rekonstrukció után a legmodernebb körülmények között kezelhessük őket a továbbiakban. A beruházásokból természetesen elsősorban a betegek profitálnak, de nyilvánvalóan a hazai és a külföldi hallgatókat is érintik a hozadékok – nevezetesen hogy a mostaninál sokkal

modernebb körülmények között tanulhatnak, s ismerkedhetnek meg a gyógyítás gyakorlati oldalával. – Egy külföldi hallgató joggal várja el, hogy a tanulási körülmények mellett a „hétköznapi”, azaz a gyógyítási területen is legyenek előrelépések – tette hozzá Sebestyén Andor. – Ehhez pedig jól felszerelt, modern

kórtermek, a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő klinikai épületek kellenek. A mostani beruházásoknak köszönhetően ezen a téren is komoly előrelépések várhatók. A munkálatok terv szerint belátható időn belül elindulnak, s fokozatosan tudnak majd beköltözni a klinikák a megújult épületekbe.

Eszközfejlesztés A támogatás részeként nemcsak a cikkünkben említett rekonstrukciós munkákra lesz fedezet: a klinikák eszközfejlesztésére is jut majd az összegből. Erre több okból is szükség van: a legfontosabb nyilvánvalóan a betegek minél hatékonyabb és nem utolsósorban gyorsabb ellátása. Ezenfelül azonban

a „közvetett” hatást is meg kell említeni: egy jól felszerelt klinikum ugyanis megtartó erővel bír: azok az orvosok és szakdolgozók, akik ugyan már megtapasztalták a bérfejlesztés pozitív hozadékait, de még mindig gondolkodnak a külföldi munkavállalásban, egy modern műszerekkel felszerelt, megújult klinikán

szívesebben maradnak.  
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2016-11-03 Új Dunántúli Napló Négymilliárd a klinikáknak

Támogatásként összesen 24 milliárd forintot kap a következő években a Pécsi Tudományegyetem. A támogatás egyik célja a külföldi hallgatók számának megduplázása - ám éppen a Klinikai Központnak jutó négymilliárd forintból mások is profitálnak majd. A munkálatok terv szerint belátható időn belül elindulnak, s

fokozatosan tudnak majd beköltözni a klinikák a megújult épületekbe. Több külföldi a cél A PTE Klinikai Központ négymilliárd forintból fejleszthet A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja négymilliárd forintból kezdhet fejlesztésekbe. PÉCS Támogatásként összesen 24

milliárd forintot kap a következő években a Pécsi Tudományegyetem. Ennek egyik célja a külföldi hallgatók számának megduplázása - ám éppen a Klinikai Központnak jutó négymilliárd forintból mások is profitálnak majd. - Már jó ideje vizsgáljuk, hogy mely területeken van szükség leginkább rekonstrukciós

munkálatokra, illetve új beruházásokra - tudtuk meg dr. Sebestyén Andortól, a Klinikai Központ főigazgatójától. - Terveink szerint négy klinikum biztosan komoly fejlesztésen esik át: a Szemészeti Klinika, az Urológiai Klinika, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, valamint az arc-, állcsont- és szájsebészeti

részleg. A legfontosabb, hogy a betegbiztonságot tartsuk szem előtt: ez részben azt jelenti, hogy az építkezési munkálatok ideje alatt az ellátás ezen területeken is biztosítva legyen, részint pedig hogy a rekonstrukció után a legmodernebb körülmények között kezelhessük őket a továbbiakban.  ...
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2016-10-08 Új Dunántúli Napló Egyetemi hatás a városra

Medvegy Gabriella szerint sok tényezőt kell összehangolni PÉCS A következő években egy sor nagyszabású építkezés lesz a Pécsi Tudományegyetemen, amelyek a városképre is hatással lesznek. Ennek hatásairól is beszélgettünk dr. Medvegy Gabriellával, a Műszaki és Informatikai Kar dékánhelyettesével, a projekt

előkészítésében részt vevő csoport tagjával. - A Modern Városok Program keretében nagyon sok pénz, konkrétan huszonnégymilliárd forint jön Pécsre, s ebből hamarosan komoly építkezések kezdődnek el. Hogyan látja: időben elkészül minden? - Tudni kell, hogy egy nagyon komoly és végiggondolt folyamat

végén érkezünk el majd a tervezési fázishoz. Ezt azért fontos leszögezni, mert éppen ez lehet az alap ahhoz, hogy minden készen legyen - a projektet teljes egészében a Kancellária felelős munkatársai látják át, a Műszaki és Informatikai Kar pedig az egyes részprojektek műszaki megvalósításának lehetőségeit vizsgálja.

- Az új épületek nyilvánvalóan a városképre is komoly hatással lesznek. Ez is szempont a tervezésnél? - Természetesen. Nyilván ez nem olyan munka, mint ha például egy nyugdíjas házaspárnak terveznénk meg egy házat a Mecsek-oldalban - itt nem arról van szó, hogy besétál a megrendelő, és kér egy épületet.

Valóban nagyon sok szempontot kell összehangolni. Az anyagi feltételek mellett azt is szem előtt kell például tartani, hogy mit akarunk az épületekkel vagy a campusok átalakulásával kommunikálni. - Ezt hogyan érti? - Mindenképpen jelezni kell, hogy azok nemcsak és kizárólag az egyetemhez tartoznak: fontos,

hogy a városlakók is magukénak érezzék. Az alap, hogy szervezett legyen az elrendezés, a komfortérzet jó legyen, harmonikusan lehessen bennük tájékozódni, de az is fontos, hogy az ide jövő nemegyetemisták se érezzék idegenül magukat bennük. Éppen ezért ez nemcsak építői, tervezői munka, sok egyéb

szempontot is figyelembe kellett vennünk. - Lesz valamilyen egységes stílus, amely minden épületről visszaköszön? - Hát az biztos, hogy nem mediterrán! De a viccet félretéve, az előbbiekben említett szempontok mellett azt is szem előtt tartottuk, hogy mégiscsak egy közintézményről beszélünk, s ez tükröződik

majd az anyaghasználatban és a stílusban is - egyszerű, letisztult megjelenést javaslunk. - Tetszeni fog mindenkinek? - Valójában ez csak egy a szempontok között. Nemcsak úgy tervezünk, hogy szép legyen, hanem úgy, hogy hasznos és illeszkedő a városképbe, az egyetemi struktúrába. Azt gondolom, hogy ez egy

ilyen akciósorozat lesz végül. Diplomamunka a Planetáriumról Medvegy Gabriella 1979-ben született Szabadszálláson. Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Gimnázium német nyelvi osztályában érettségizett. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki Karán diplomázott építészként 2003-ban (diplomamunkájában a Pécsi

Planetárium rekonstrukciójával foglalkozott), DLA, majd habilitált doktori fokozatot szerzett a Breuer Marcell Építőművészeti Doktori Iskolában, jelenleg az Építészeti Intézetben dolgozik egyetemi docensként. 2012-ben építőművészet kategóriában Junior Prima Díjat kapott. Két éve a Műszaki és Informatikai Kar

dékánhelyettese.    Egyszerű, letisztult megjelenést javasolnak az új egyetemi épületeknek  
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2016-10-06 Új Dunántúli Napló Szeretik a külföldi diákok a pécsi egyetemet

"Nagyon jó" minősítést kapott a Pécsi Tudományegyetem a StudyPortals elnevezésű szervezet hallgatói elégedettségmérésében. A végeredményben nemcsak az oktatás minősége, hanem az egyetemi város és annak kulturális élete, a közösségi élet, az egyetemi szolgáltatások, a szakmai fejlődési lehetőségek, a

környezet és a költségek is meghatározó szempontok voltak. Elégedett külföldiek Szeretik a pécsi egyetemet az itt tanuló fiatalok "Nagyon jó" minősítést kapott a Pécsi Tudományegyetem a StudyPortals elnevezésű szervezet hallgatói elégedettségmérése alapján készített rangsorában. PÉCS Az európai

egyetemeken tanuló külföldi hallgatók az adható 10 pontból átlagosan 8 pontnál jobbra (8+) értékelték a PTE-t, amivel kiérdemelte az intézmény a StudyPortals díját és elismerését. A nemzetközi szervezet a napokban értesítette a Pécsi Tudományegyetem vezetését arról, hogy a PTE elnyerte a StudyPortals "Nagyon

jó nemzetközi hallgatói elégedettség 2016" díját. Az eredményt a közelmúltban hirdették ki Liverpoolban, a Nemzetközi Felsőoktatási Európai Szervezet (IAEA) éves konferenciáján. A StudyPortals közel tizenhatezer hallgató pontozása alapján díjazta a felsőoktatási intézményeket, de csak olyan egyetem vehetett részt

az értékelésben, amelyről legalább húsz diák jelezte véleményét a rendszeren keresztül a legutóbbi akadémiai évben. A hallgatói elégedettséget több tényező alapján határozták meg - nemcsak az oktatás minősége, hanem az egyetemi város és annak kulturális élete, a közösségi élet, az egyetemi szolgáltatások, a

szakmai fejlődési lehetőségek, a környezet és a költségek is meghatározó szempontok voltak. - Nincs fontosabb visszajelzés, mint hogy a saját hallgatóink hogyan értékelik egyetemünket, annak szolgáltatásait és a környezetét - nyilatkozta Bódis József, a PTE rektora. - A nemzetközi hallgatóinktól kapott "nagyon jó"

minősítés büszkeségre adhat okot, de azt is mutatja, hogy még van hová fejlődni, és mi akarunk is fejlődni, fejleszteni. Erre kiváló lehetőséget nyújt számunkra a Modern Városok Program, amelynek épp az az egyik hangsúlyos célja, hogy az oktatói, hallgatói környezetet modernizáljuk. Lapunk is megkérdezte a

diákokat A Dunántúli Naplóban az elmúlt években több olyan cikk is megjelent, amelyben az egyetemen tanuló diákok meséltek a városhoz fűződő kapcsolatukról. Ezekből szemezgetünk. - Amikor megérkeztem, nagyon meglepődtem, hogy milyen nyugis ez a város, és mi tagadás, a döbbenetem elég sokáig tartott.

Azt hittem, azért nem indult be csak az élet, mert szeptember van, még nem érkezett meg minden diák ide. Aztán kiderült, hogy bizony megérkezett már mindenki, a nyugi nem ezzel függ össze, egyszerűen ez egy ilyen város. Lassú, nyugodt, békés - és így van ez jól. (Jaeyoung Chang, Dél-Korea) - Összecsiszolódnak

az itt élők és a külföldi diákok, s ez nagyon jó. Azt látom, hogy hat évvel ezelőtt is szeretett minket, külföldieket ez a város, de mostanra már hangsúlyosan oda is figyel ránk. (Soroor Fahadi, Norvégia) - Imádom, amikor, mondjuk, egy fél óra, egy óra után megérkezem a város egyik magasabb pontjára, lenézek onnan,

s látom a rengeteg csodaszép vörös háztetőt. Ez mindig elbűvöl. (Wu Min, Kína) - Egy városban az a legfontosabb, hogy minél harmonikusabb legyen az összkép, s ne csak néhány hely legyen igazán felfuttatva. Pécsett szerintem ez így van. (Lydia Fielitz, Németország) Elismerések A portál 2016-os listájára hat

magyar felsőoktatási intézmény került fel. A legmagasabb pontszámot a fővárosi Corvinus és az ELTE kapta (9+), ezen egyetemeket követi a három vidéki intézmény (Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (8+). Az országok

közül Norvégia szerepelt a legjobban, az itteni egyetemek átlagosan 9,26 pontra értékelték a diákok. Érdemes megemlíteni, hogy a lengyel intézményekkel is kifejezetten elégedettek a hallgatók: a 9,09-es pontátlag a harmadik helyre (Írország mögé) repítette az országot.    
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2016-10-05 pecsiujsag.hu Elégedettek a külföldi diákok a PTE-vel: tízes skálán nyolcasnál valamivel jobbra értékelték
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2016-10-05 pecsma.hu Nagyon bejön a pécsi egyetem a külföldi diákoknak

http://www.bama.hu/b

aranya/kozelet/szeretik-

a-pecsi-egyetemet-az-

itt-tanulo-kulfoldi-

fiatalok-687175

2016-10-05 bama.hu Szeretik a pécsi egyetemet az itt tanuló külföldi fiatalok
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2016-10-03 bama.hu A Természettudományi Kar is megújul: szép sportpályák és korszerű laborok
Ugyan új épülettel nem gazdagodik a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, ám a Modern Városok Program keretében érkező támogatásból több fontos felújítást is meg tudnak majd valósítani. – Összesen valamivel több, mint 400 millió forinttal számolhatunk – tudtuk meg Gábriel Róbert dékántól. –

Két fő célunk van: egyfelől a karon található sportlétesítményeket, másfelől a gyakorlati helyeket, a hallgatói laborokat szeretnénk felújítani. Az oktatási körülmények látványos javulása ugyanis a kar vonzerejét növeli, így hozzájárul a külföldi hallgatók számának növeléséhez.
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2016-10-03 Új Dunántúli Napló Sportpályák és korszerű laborok

Ugyan új épülettel nem gazdagodik a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, ám a Modern Városok Program keretében érkező támogatásból több fontos felújítást is meg tudnak majd valósítani. Összesen valamivel több mint 400 millió forinttal számolhatnak. Két fő cél van: egyfelől a karon található

sportlétesítményeket, másfelől a gyakorlati helyeket, a hallgatói laborokat szeretnék felújítani. Szép sportpályák és korszerű laborok A Természettudományi Kar is hamarosan megújul A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának fejlesztései az egész univerzitást, sőt a város lakosságát is érintik.

PÉCS Ugyan új épülettel nem gazdagodik a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara, ám a Modern Városok Program keretében érkező támogatásból több fontos felújítást is meg tudnak majd valósítani. - Összesen valamivel több, mint 400 millió forinttal számolhatunk - tudtuk meg Gábriel Róbert

dékántól. - Két fő célunk van: egyfelől a karon található sportlétesítményeket, másfelől a gyakorlati helyeket, a hallgatói laborokat szeretnénk felújítani. Az oktatási körülmények látványos javulása ugyanis a kar vonzerejét növeli, így hozzájárul a külföldi hallgatók számának növeléséhez. Az egyik, kétségkívül a

leglátványosabb beruházás az atlétikapálya átalakítása lesz. Hatsávos rekortán borítású pályát alakítanak ki, ami megfelel a nemzetközi elvárásoknak, és amelyet kora tavasztól késő őszig használhatnak majd a futók - az egyetemisták ingyen, a többi sportoló pedig egészen minimális összegért. A távlati cél egyébként a

villanyvilágítás kialakítása a pálya körül. Szintén a külföldi hallgatók sportolási képzését és a sportolási lehetőségek körülményeinek javítását célozza a sportcsarnok küzdőterének rekonstrukciója. Ennek részeként többek között korszerűsítik a világítást, megjavítják a szellőzést - tagadhatatlan, hogy rá is fér a

csarnokra a felújítás, hiszen az 1997-es átadó óta eddig csak minimális javításokra, állagmegóvásokra volt pénz. - Fontos megjegyezni, hogy bár mind a futópálya, mind a sportcsarnok hozzánk tartozik, valójában minden egyetemista használhatja, és használja is - tette hozzá Gábriel Róbert. - Azaz ezek a beruházások

valójában a többi kar, sőt, valamennyi egyetemi polgár számára egyaránt fontosak. Ahogy a fentiekben írtuk is, a sportlétesítmények rekonstrukciója, illetve átalakítása mellett a gyakorlati helyek, hallgatói laborok felújítása is megvalósulhat. A képzés modernizálását szolgálja egyfelől a műszerbeszerzés, amely

minden képzési egységet érint - a tanszékek leadhatták az igényeiket, s ezek alapján készítettek el egy listát a megvásárolandó eszközökről. ("A cél az volt, hogy a diákok kisebb csoportokban is tudjanak dolgozni, s ehhez minden eszköz a rendelkezésükre álljon", árulta el a kar dékánja.) Ehhez a beruházáshoz szorosan

kapcsolódik maguknak a laboroknak a felújítása, modernizálása. - A jobb körülmények között a tehetségek is jobban kibontakozhatnak, azaz könnyebben megtaláljuk a jövő kutatóit, felfedezőit - fűzte hozzá Gábriel Róbert. Külföldiek is A Természettudományi Karon nagyon komoly előrelépések történtek az

elmúlt években a külföldi hallgatók idecsábítása terén. Beszédes, hogy míg három éve mindössze egy külföldi diák tanult itt, két éve ez a szám huszonháromra ugrott, egy éve pedig hatvankét nem-magyar diák iratkozott be. A képet ráadásul árnyalja, hogy immáron nem csak alapképzésre jönnek fiatalok: a doktori

programok is egyre népszerűbbek a külföldiek körében. Csak a futóké Most is sokan futnak az Ifjúság úti campuson található atlétikapályán - ami persze érthető, hiszen kellemes a környezet, nincs messze semmitől, könnyen megközelíthető, s a parkolással sincs gond. Problémát jelent ugyanakkor, hogy immáron

biciklisek, sőt motorosok is fel szoktak bukkanni a pályán - például azzal az indokkal, hogy korábban is lehetett itt motorozni. Ez természetesen nem igaz: a futópálya mindig is a futóké volt. Nincs hova nőni A kar abban különbözik a programban érintett többi egységtől, hogy itt nincs lehetőség a fizikai bővítésre -

egyszerűen az infrastrukturális és a térfogati lehetőségek végesek. (Persze lehetne építkezni, mondjuk, a botanikus kert fáinak kivágásával. De ez természetesen senkiben nem merült fel). Mindazonáltal a modernizálásnak rövid időn belül már lehet pozitív hozadéka: a cél az, hogy három éven belül elérjék a 250

külföldi diák létszámot.    Az egyik, kétségkívül a leglátványosabb beruházás az atlétikapálya átalakítása lesz  
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2016-09-20 Tolnai Népújság Sikeres a kezdeményezés

SZEKSZÁRD-PAKS Zsúfolásig töltötték az érdeklődők a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának auláját hétfőn a Szekszárdi Harmadik Kor Egyetemének hallgatói. Az előadássorozat az élethosszig tartó tanulás és a generációk közötti párbeszéd népszerűsítése jegyében zajlik, a második

szemeszter kezdődött a megyeszékhelyen. A kezdeményezés sikerét bizonyítja, hogy Pakson (képünkön) is elindult az első félév, új művelődési lehetőséget nyitva az idősebbek előtt. Idősek aktivizálva Szekszárdon a második, Pakson az első sorozat Nagy érdeklődés mellett kezdődött meg a Harmadik Kor

Egyetemének második szemesztere Szekszárdon és az első Pakson. Az előadás-sorozat az élethosszig tartó tanulás és a generációk közötti párbeszéd népszerűsítése jegyében zajlik. SZEKSZÁRD-PAKS A fiatalok nem gondolnak arra, hogy egyszer ők is lesznek idősek, utóbbiak pedig emiatt nem véletlenül érezhetik

úgy, hogy kiszorulnak a társadalomból. Dr. Horváth Béla, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja a nyugdíjas korosztály státuszának, megítélésének hiányosságaira hívta fel a figyelmet. Tette ezt az "Az aktív időskorért" Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme 2.

szemeszterének megnyitóján. Az előadássorozatot tavaly hívta életre a kar és Szekszárd önkormányzata, az érdeklődés pedig a kezdeményezőket is meglepte, több mint 230-an vettek részt. Dr. Kurucz Rózsa, a program vezetője elmondta: van néhány újdonság az előző szemeszterhez képest. Így például ez a félév

múltra, jelenre, jövőre egyaránt felhívja a figyelmet. Nemcsak egyetemi oktatók képzik majd a hallgatókat, a város polgárai és kutatók is vállalkoztak arra, hogy közönség előtt járnak körül egy témát. A Paksi Harmadik Kor Egyeteme ünnepélyes pillanatokkal kezdődött tegnap, aláírták a megállapodást, ami Paks

önkormányzata és a PTE KPVK között született. Süli János polgármester azt mondta, nem ez az egyetlen terepe a közös gondolkodásnak, hiszen Paksnak az egyetemmel régre nyúló a kapcsolata, s a jövőre is vannak tervek. Ennek csak egyik szegmense a Paks II. projekthez szükséges szakemberképzés, ami ráadásul

nem is a város önkormányzatának feladata, de ott is "csapódnak le igények". Nem új keletű feladat a női munkaerő lekötése, amelyben átképzésben számíthatnának az egyetemre. A mostani egyezség alapján az egyetem a szakmai tartalmat, a város az egyéb feltételeket biztosítja. Süli János szerint azzal, hogy a

Harmadik Kor Egyeteme az idősek gondolkodását serkenti, az önkormányzat is profitál, hiszen számíthatnak majd az ötleteikre, javaslataikra. Modern város Dr. Haag Éva, Szekszárd alpolgármestere tartotta a félév első előadását A múlt nyomán a jövő útján - Szekszárd a modern város címmel. Kiemelte a

hagyományok őrzésének jelentőségét, és néhány érdekességet is mondott a megyeszékhely történelmével kapcsolatban. Beszélt a történelmi belváros rehabilitációjáról, de az Agóra felújításáról is. Kiemelte a kis és nagyobb közösségek szerepét, hangsúlyozta, hogy a város és a civilek több szinten kapcsolódnak

egymáshoz. Ezen túl beszélt a Modern Városok Programról, mely a TOP pályázatokkal együtt 40 milliárdos fejlesztést jelenthet Szekszárdnak. A nyugdíjról Pakson mindenkit meglepő érdeklődés mutatkozott már tegnap az előadás sorozat iránt, az érdeklődők megtöltötték a polgármesteri hivatal tárgyalótermét,

ahol a nyitó előadást a PTE oktatási rektorhelyettese, dr. Berke Gyula tartotta azt firtatva, mi lesz a sorsa a nyugdíjrendszernek. Előadását arra alapozta, hogy időről időre felröppentek a hírek a jelenlegi nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságáról, megreformálásáról, a nyugdíjkorhatár emeléséről, a nyugdíj feltételeinek

szigorításáról. Az őszi szemeszter első előadásán közel 150-en hallgatták meg a népszerű témát taglaló előadást. A folytatás Szekszárdon a második szemeszterben legközelebb, október 17-én Dr. Bódis József szülész-nőgyógyász főorvos, a PTE rektora beszél az élet, a születés csodáiról. November 7-én Dr.

Horváthné Papp Ibolya okleveles környezetvédő, adjunktus Modern múlt avagy fenntartható jövő című előadását hallhatják az érdeklődők. A digitális kor - Virtuális világ elnevezést viselő alkalmon a téma két aspektusáról kapnak képet a résztvevők: Képregények a WEB 2.0-N címmel Dr. Fekete Richárd PhD

irodalomtörténész, adjunktus, Filmkészítés és fotózás az internet világában címmel Kindl Gábor producer, forgatókönyvíró értekezik a tárgykörben. A szemesztert Dr. Dobos Gyula történész, nyugalmazott levéltári igazgató A Perczelek című előadása zárja. Pakson Kernné Magda Irén a paksinak születni, paksivá válni

helyzetet taglalja november 21-i előadásán. Ezt megelőzően szó lesz az időskori tanulásról, a testi-lelki egészség megőrzéséről, betegségekről, gyászról. A november 7-i előadás középpontjában a Duna lesz, illetve a folyó menti települések lehetőségeiről. Az őszi sorozatot dr. habil Nagy Janka Teodóra, a PTE KPVK

dékánhelyettese tartja december 5-én a család mai, globalizált világban betöltött szerepéről.    
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2016-09-14 weborvospro.hu Félmilliárdot kap a Gyógyszerésztudományi Kar

A Pécsi Tudományegyetem kara összesen 500 millió forintból kezdhet fejlesztésekbe. Ugyan a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként még nem tekint vissza hosszabb múltra, az egyértelmű, hogy számtalan lehetőségeket rejt magában ez a képzés. Ennek fényében nem meglepő, hogy a Modern

Városok Program részeként a Pécsi Tudományegyetemre érkező 24 milliárd forintból ide is komoly összegek jutnak fejlesztésre. Összesen mintegy félmilliárd forint támogatást kapunk – tudta meg a bama.hu portálja Perjési Pál egyetemi tanártól, a kar dékánjától. Az elmúlt években fokozatosan költöztek ide, a Rókus

utcába az intézeteink, ami egyben azt is jelentette, hogy mára szépen telítődött is az épület. Amely épület, ne féljünk kimondani, meglehetősen lelakott már, főként ha összevetjük a többi egyetemi komplexummal. Ez a két tényező, hogy tehát tele vagyunk, illetve hogy régi az épületünk, tűnhet el a kapott

támogatásnak köszönhetően. Az elsődleges szempont a hallgatói létszám növelése, amelyhez az oktatási feltételeket kell javítani. Fejlesztenék ezen felül a Magyarországon egyedülálló gyógynövénykertet is. A munkálatok a tervek szerint már idén elkezdődnek, de komoly logisztikai szervezésre lesz majd szükség,

hiszen sem az oktatás, sem a kutatás nem szünetelhet a költözések miatt. A távlati célunk az, hogy egy minicampus alakuljon itt ki – árulta el a dékán.  
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2016-09-12 Új Dunántúli Napló Fejlesztések félmilliárd forintból
Ugyan a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként még nem tekint vissza hosszabb múltra, az egyértelmű, hogy számtalan lehetőséget rejt magában ez a képzés. Ennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a Modern Városok Program részeként a Pécsi Tudományegyetemre érkező 24 milliárd

forintból ide is komoly összegek jutnak fejlesztésre.    - Mintegy félmilliárd forint támogatást kapunk - tudtuk meg Perjési Pál egyetemi tanártól, a kar dékánjától. - Az elmúlt években fokozatosan költöztek ide, a Rókus utcába az intézeteink, ami egyben azt is jelentette, hogy telítődött is az épület.    
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2016-09-12 bama.hu Félmilliárd forintot kap a Gyógyszerésztudományi Kar
A Modern Városok Program keretében a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara összesen 500 millió forintból kezdhet fejlesztésekbe. Ugyan a Gyógyszerésztudományi Kar önálló szervezeti egységként még nem tekint vissza hosszabb múltra, az egyértelmű, hogy számtalan lehetőségeket rejt

magában ez a képzés (lásd „Jöhet az ipar” című keretes írásunkat!). Ennek fényében nem meglepő, hogy a Modern Városok Program részeként a Pécsi Tudományegyetemre érkező 24 milliárd forintból ide is komoly összegek jutnak fejlesztésre.
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2016-09-09 pecsma.hu Már tudjuk, mire költ 24 milliárdot az egyetem!

Még évekkel ezelőtt készült egy felmérés a pécsi orvoskaron, ami szerint az akkor itt tanuló, nagyjából 1500 külföldi hallgató 7 milliárd forintot hagy a városban – részben tandíjat fizet, részben a megélhetését, szórakozását finanszírozza. A város szolgáltató ágazatának, az albérletüket kiadó pécsieknek,

vendéglátóhelyeknek és az egyetemnek is nagyon fontos tehát az, hogy minél többen legyenek olyanok, akik itt tanulnak és itt költik el a pénzüket. A kormányzati szándékok alapján pedig erre meg is van a lehetőség, ráadásul a közeljövőben már közel háromezren lesznek. A Modern Városok Program keretében 24

milliárd forintnyi forrás érkezik, amiből olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amivel a kormány által elvárt 5000 fős külföldi hallgatói létszám elérhető. Kottász Gergely, a Pécsi Tudományegyetem sajtószóvivője közölte: további kiemelt cél az intézmény hazai és nemzetközi versenyképességének javítása, az oktatási

környezet minőségének fejlesztése. 11 milliárd forintból PTE orvosi kara új épületet kap, a jelenlegi elméleti tömb és azt körülvevő park is megújul. 4 milliárd forintból a Klinikai Központ több épületét korszerűsítik, aminek köszönhetően nemcsak az orvosok gyakorlati képzései kerülhetnek jobb körülmények közé,

hanem a betegek és hozzátartozóik komfortérzete is jelentősen emelkedhet majd. A támogatásból hazacsábítják és ezzel bővítik az idegen nyelven is oktató orvosok körét, hogy a magasan kvalifikált, külföldre került oktatók és kutatók tanítsanak Pécsen. A fennmaradó mintegy kilencmilliárd forintból többek között

felújítják az Egészségtudományi Kar fenntartásába átkerülő volt Csorba Győző Könyvtárat, valamint a Szepesi és a Vörösmarty utcai campust, a Műszaki és Informatikai Kar pedig új műszaki laborépülettel gazdagodik a Boszorkány úti telephelyén. A növekvő hallgatói létszám miatt felújítják a Balassa János és a

Damjanich Kollégiumokat, de modernebb körülmények fogadhatják majd a Hunyor Vendégház lakóit is. A következő években korszerűsödik a Bölcsészettudományi, a Természettudományi, a Gyógyszerésztudományi, valamint a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, míg a

Közgazdaságtudományi Kar University Business Centerrel, a jogi kar nemzetközi kommunikációs teremmel bővül.    A Művészeti Kar olyan hangszereket vásárolhat, melyek nemzetközi szinten is ritkaságszámba mennek.

https://intranet.lib.pte.h

u/mediafigy/download.

php?id=209477&date=2

016/09/07&filename=20

9477.doc

2016-09-07 Új Dunántúli Napló Főpróbának tökéletes

Főpróbának tökéletes *Lendületesen indította el az idei tanévet a PTE Mivel a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. évfordulója jövőre lesz, a mostani tanévnyitó egyfajta sajátos főpróbája volt a jövő évi rendezvénynek. Az idei tanévnyitónak különlegessége az volt, hogy az egyetem együtt ünnepelt a

várossal - szeptember elseje ugyanis Pécs napja is egyben. A Kodály Központban tartott rendezvény nagyszabású és látványos volt, ráadásul több fontos bejelentés is elhangzott. - Az elmúlt másfél évben azon dolgoztunk, hogy egy biztos anyagi és jogi alapokon nyugvó, állami és közösségi forrásokból egyaránt

táplálkozó, a magyar és a nemzetközi munkaerőpiaci igényekhez alkalmazkodó és a nemzetstratégiai céloknak megfelelő felsőoktatási rendszert teremtsünk - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, majd kiemelte, hogy a 2010 első negyedévében 3,7 százalékos diplomás munkanélküliségi rátát az idei

év hasonló időszakára 2,7 százalékra sikerült mérsékelni, s így a diplomások foglalkoztatásában jelenleg Magyarország áll a legjobban Európában. A miniszter ezt követően javaslatot tett arra, hogy a jövőre alapításának 650. évfordulóját ünneplő pécsi egyetem jubileumi eseményeinek állami támogatása a jelenlegi

565 millió forintos összegről 650 millió forintra emelkedjen. Bódis József, a pécsi egyetem rektora köszöntőjében elmondta: fontos a jubileumi év programjainak tartalommal való megtöltése, s ezen a téren már eddig is nagyon komoly előrelépések történtek. Hozzátette: a külföldi hallgatók létszámának

megduplázásával, illetve a Modern Városok Program keretében érkező 24 milliárd forintos kormányzati támogatással az egyetemnek minden lehetősége megvan arra, hogy nemzetközi mércével mérve is fejlődjön, és méltó legyen az alapítókhoz. Több komoly kitüntetést is átadtak ALMA MATER EMLÉKÉREM Ronta

Ákos pénzügyi mesteszakot végzett hallgató EGYETEMI KULTÚRÁÉRT DÍJ Janus Egyetemi Színház Tehetséges Hallgatók Zenekara Zenélő Egyetem EGYETEMI SPORTÉLETÉRT DÍJ Krausz Gergely tollaslabdázó Sárosi Laura tollaslabdázó Galambos Ramóna birkozó PRO UNIVERSITATE JUVEN-TUTIS Vancsik Péter

magyar-testnevelés szakos hallgató ELISMERŐ OKLEVÉL Kiss Diána Ivett, a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet végzett hallgatója Pro Universitate Quinqueecclesiensi: Korinek László és Debreczeni László DEBRECZENI LÁSZLÓT a Pécsi Orvostudományi Egyetem ötödéves hallgatójaként 1956 októberében a

forradalmi Diákparlament elnökévé választották, az orvosegyetemi zászlóalj tagja volt. 1957-ben a forradalomban vállalt szerepéért letartóztatták, és három és fél év börtönbüntetésre ítélték, ahonnan amnesztiával szabadult. 1964-ben befejezhette 8 évvel korábban félbeszakadt tanulmányait a Pécsi Orvostudományi

Egyetemen. Tanulmányai befejezése után Komlón üzemorvosként és bányamentő orvosként dolgozott. 1965 és 1990 között a Mecseki Szénbányászati Tröszt és a Mecseki Ércbányászati Vállalat üzemorvosa, majd üzemi főorvosa volt. A rendszerváltás után az ÁNTSZ tiszti főorvosa, a Baranya Megyei Intézet helyettes

vezetője lett 1992-től 2002-ig. Közegészségtant és orvostörténetet tanított a PTE Egészségtudományi Karán. Több bányászati és rangos állami, illetve nemzetközi `56-os kitüntetés birtokosa. KORINEK LÁSZLÓ 1971-ben kezdte meg oktatói pályafutását a PTE jogelőd intézményében: a Janus Pannonius

Tudományegyetemen gyakornok, tanársegéd, adjunktus és docens munkakörökben dolgozott. Eközben két évig Ausztriában és az NSZK-ban volt vendégkutató, többek között a Max-Planck-Institut für auslĂ¤ndisches und internationales Strafrecht-ben Humboldt ösztöndíjasként. 1996-ban habilitált, majd egyetemi

tanári kinevezésben részesült. 2003-tól 8 évig vezette a PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszékét. 2007-ben választották az MTA levelező, majd 2013-ban rendes tagjává. A rendszerváltáskor - rendészeti helyettes államtitkárként - fontos szerepe volt a demokratikus rendőrség felállításában. 2011-

ben elindította a Magyarok Kenyere programot, melyhez a búzát az egész Kárpát-medencéből ajánlják fel, a bevételeiből rászorulókat támogatnak, ezáltal kifejezve a magyar nemzet egységét.    Színvonalas előadásokat láthattak a tanévnyitón résztvevők     
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2016-08-18 Új Dunántúli Napló Apartmanház a dzsungelben

Apartmanház a dzsungelben PÉCS Újabb nagy magánberuházás indulhat a PTE Orvosi Karának közelében, rendeződhet a Szigeti út és Tüzér utca által határolt tömb sorsa, ahol kisebb dzsungel nőtt ki a földből. Információink szerint azonban a napokban gazdát cserélt a terület, s egy évekkel ezelőtti elképzelést

valósítanának meg ott, apartmanházakat húznának fel külföldi egyetemistáknak. Apartmanházak a "Potéval" szemben? Az Egyetemváros áll a befektetők célkeresztjében Az Egyetemváros Pécsett továbbra is a magántőke, a privát befektetők egyik legkedveltebb célpontja. Mindemellett a beígért önkormányzati

és egyetemi fejlesztések sem maradnak el. PÉCS Az Egyetemváros a leginkább kiemelt terület Pécsett, ahová áramlik a magántőke, erről több alkalommal írtunk. Egyrészt arról, hogy a vendéglátás és szolgáltatás fejlődik, másrészt arról, hogy itt mozdult el először a holtpontról az ingatlanpiac, s vágtak bele beruházók

a főként lakáskiadást célzó befektetési ingatlanok, társasházak építésébe. Valamint arról, hogy az utóbbi bő egy évben számtalan új építkezés indult, vagy tetszhalott állapotú fejlesztés folytatódott. Utóbbi érinti az Egyetemvárosban lévő lakásukat bérjellegű jövedelemért kiadókat is. Tudomásunk szerint most egy

újabb nagy magánberuházás indulhat a PTE orvosi karának közelében, s egyben végül rendeződhet a Szigeti út és a Tüzér utca által határolt tömb sorsa. Ott jelenleg is elképesztő állapotok uralkodnak, kisebb dzsungel nőtt ki a földből. Úgy tudjuk azonban, hogy a napokban gazdát cserélhetett a terület, s egy korábbi

elképzelést valósítanának meg, apartmanházakat húznának fel az egyetemistáknak, kapcsolódó szolgáltatásokkal, üzletekkel. Azt hallottuk, az új elméleti tömböt az egyetem a 400 ágyas klinikától délnyugatra, a jelenleg a Kürt utca felől téglakerítéssel határolt részéig alakítaná ki, a Modern Városok Programban

nyújtandó kormányzati támogatásból. Emiatt a Kürt utca, s részben az Ifjúság út közlekedését fejlesztenék, előbbiben lebonthatják a kerítést, szélesíthetik az utat, közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki a leendő egyetemi ingatlan felé. A PTE-től erről lapunknak azt mondták, ez egyelőre az egyik lehetséges elképzelés,

még nem dőlt el, hol épül meg az új elméleti tömb, de az biztos, hogy az építkezés leghamarabb jövőre kezdődhet. Mindemellett - akár ez, akár más elképzelés valósul meg - az érintett terület közlekedését rendezni szükséges. Felturbózva Mit tehetnek a kiadásra szánt egyetemvárosi, régebbi építésű lakások

tulajdonosai azért, hogy versenyben maradjanak, amikor a környéken épülő sok új lakás megjelenik a kiadó ingatlanok piacán? Lénárt Melitta pécsi ingatlanközvetítő erről azt mondta, a külföldi diákok szívesebben vesznek ki modern, minimál stílusú, és főként gépesített lakásokat, a tiszta, rendezett, újszerű

fürdőszobát szeretik. Jó, ha van klíma, mosogatógép is, alap az internet, az íróasztal, az újszerű tányérok, újabb nyílászárók.  
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2016-08-18 bama.hu Apartmanházak a "Potéval" szemben?

Az Egyetemváros Pécsett továbbra is a magántőke, a privát befektetők egyik legkedveltebb célpontja. Mindemellett a beígért önkormányzati és egyetemi fejlesztések sem maradnak el. Az Egyetemváros a leginkább kiemelt terület Pécsett, ahová áramlik a magántőke, erről több alkalommal írtunk. Egyrészt arról,

hogy a vendéglátás és szolgáltatás fejlődik, másrészt arról, hogy itt mozdult el először a holtpontról az ingatlanpiac, s vágtak bele beruházók a főként lakáskiadást célzó befektetési ingatlanok, társasházak építésébe. Valamint arról, hogy az utóbbi bő egy évben számtalan új építkezés indult, vagy tetszhalott állapotú

fejlesztés folytatódott. Utóbbi érinti az Egyetemvárosban lévő lakásukat bérjellegű jövedelemért kiadókat is. Tudomásunk szerint most egy újabb nagy magánberuházás indulhat a PTE orvosi karának közelében, s egyben végül rendeződhet a Szigeti út és a Tüzér utca által határolt tömb sorsa. Ott jelenleg is

elképesztő állapotok uralkodnak, kisebb dzsungel nőtt ki a földből. Úgy tudjuk azonban, hogy a napokban gazdát cserélhetett a terület, s egy korábbi elképzelést valósítanának meg, apartmanházakat húznának fel az egyetemistáknak, kapcsolódó szolgáltatásokkal, üzletekkel. Azt hallottuk, az új elméleti tömböt az

egyetem a 400 ágyas klinikától délnyugatra, a jelenleg a Kürt utca felől téglakerítéssel határolt részéig alakítaná ki, a Modern Városok Programban nyújtandó kormányzati támogatásból. Emiatt a Kürt utca, s részben az Ifjúság út közlekedését fejlesztenék, előbbiben lebonthatják a kerítést, szélesíthetik az utat,

közvetlen kapcsolatot alakíthatnak ki a leendő egyetemi ingatlan felé. A PTE-től erről lapunknak azt mondták, ez egyelőre az egyik lehetséges elképzelés, még nem dőlt el, hol épül meg az új elméleti tömb, de az biztos, hogy az építkezés leghamarabb jövőre kezdődhet. Mindemellett – akár ez, akár más elképzelés

valósul meg – az érintett terület közlekedését rendezni szükséges. Felturbózva Mit tehetnek a kiadásra szánt egyetemvárosi, régebbi építésű lakások tulajdonosai azért, hogy versenyben maradjanak, amikor a környéken épülő sok új lakás megjelenik a kiadó ingatlanok piacán? Lénárt Melitta pécsi ingatlanközvetítő

erről azt mondta, a külföldi diákok szívesebben vesznek ki modern, minimál stílusú, és főként gépesített lakásokat, a tiszta, rendezett, újszerű fürdőszobát szeretik. Jó, ha van klíma, mosogatógép is, alap az internet, az íróasztal, az újszerű tányérok, újabb nyílászárók. Körforgalom is A Szigeti út és a Tüzér utca

közlekedésének rendezéséről közgyűlési határozat is volt, a városvezetés egyebek mellett körforgalom kialakítását ígérte. Oszoli Dénes, a városfejlesztési és kommunális bizottság elnöke kérdésünkre azt mondta, a szakasz fejlesztése a kelet–nyugati közösségi közlekedési tengely kialakítását célzó projekt része. A

város a pályázatot már benyújtotta, a tervek a következő hónapokban készülhetnek el, a kivitelezésre azt követően írnak ki közbeszerzést, a munkák jövőre kezdődhetnek.
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2016-08-17 Új Dunántúli Napló Nem úszható meg a fejlesztés

Nem úszható meg a fejlesztés *Önök szavaztak, mi utánajártunk, mi van a tervezett uszodával PÉCS Nincs elég uszodai felület Pécsett, egyetlen nagy uszoda van, egy kisebb egyetemi, s egy, a lakosság felé is nyitott iskolai uszoda, amelyben az úszásoktatás-nevelés kiemelt szerepet kap. Mindez régi probléma, így

nem meglepő, hogy a közeljövő nagy pécsi politikai ígérete is - miniszterelnöki bejelentéssel megtámogatva - az uszodafejlesztés. Ha megvalósítják, duplájára nő az uszodai kapacitás. A sajnos örökzöld témát azért vetettük most fel, mert hírportálunk, a bama.hu és a Dunántúli Napló "Mi legyen az újság?" című

kezdeményezése nyomán olvasóink szavazataikkal úgy döntöttek, hogy erről írjunk, a beígért új pécsi uszodának nézzünk utána. Sok kérdésre kaptunk választ, azt viszont még senki nem tudja, pontosan mikor nyithat meg a létesítmény. Nem úszható meg a fejlesztés Hatalmas az igény egy új uszodára Nincs elég

uszodai vízfelület Pécsett, ez olyan régi probléma, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy a jövő egyik nagy politikai ígérete is egyben. Ha megvalósul, több mint duplájára nő az úszható pályák hossza. PÉCS Az előzetes koncepció szerint az Expo Center melletti területre tervezett új, nagy pécsi sportuszoda részlegen egy

tízpályás, ötvenméteres, valamint egy tízpályás, huszonötméteres versenymedence, továbbá még egy tanmedence is épülne, közölte a Dunántúli Napló megkeresésére Vári Attila. Majd hozzátette: ezen túlmenően létesülne egy részben fedett, részben szabadtéri élményfürdő is, speciális wellnesselemekkel. Amiatt

kerestük a Pécsi Sport NZrt. vezérigazgatóját, mert a tervezett beruházás megvalósítását - ha valóban megvalósul a program - a Pécsi Sport NZrt. koordinálja majd. Mindez egyébként azt is jelenti, hogy a jelenlegi uszodai vízfelület nagysága gyakorlatilag több mint a duplájára nőne, most ugyanis két huszonötös

uszoda van a városban, öt-, illetve négypályás, valamint egy nyolcpályás ötvenméteres. A pécsi sajtóban - sajnos - örökzöldnek számító témát, mondván túl kevés az uszodai felület, azért vetettük most fel, mert hírportálunk, a bama. hu és a Dunántúli Napló "Mi legyen az újság?" című kezdeményezésében a bama.hu

olvasói legutóbb szavazataikkal úgy döntöttek, hogy erről az ügyről írjunk, az ígért új pécsi uszodának nézzünk utána. A sporttal kapcsolatos kérdéskörben a tömeg-, avagy szabadidősport győzött, pontosabban az a kérdés, hogy mikor lesz a lakossági igényeket is kihasználó uszodai kapacitás Pécsett. Az uszodát

kormányzati támogatásból építenék meg Vári Attilától azt is megkérdeztük, hogy készült-e bármikor is felmérés az önkormányzatnál vagy valamelyik városi cégnél, hogy jelenleg mekkora az uszodai kapacitás, és mennyire lenne szükség, a válasz az volt, hogy a beruházás során mindenképpen fognak részletes,

gyakorlaton és kutatáson alapuló felmérést készíteni. Arra, hogy terveznek-e az Expo Center mellé gondolton túl, azon kívül bárhol másutt új uszodát Pécsett, azt írta a vezérigazgató, hogy az igények és a fenti felmérés fényében születhet döntés a kérdést illetően, a sportközpont átadását követő időszakban.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt áprilisban jelentette be Pécsett, milyen fejlesztésekre biztosít forrást a kormány Pécs számára a Modern Városok Programban, s az egyik legfőbb projekt éppen egy új uszoda, illetve azzal együtt egy akvapark megépítése volt, ami a lakosság körében végzett felmérésen a kívánságlista

élén szerepelt. Többmilliárdos Húszmilliárdos fejlesztést jelenthet a pécsi akvapark és sportközpont felépítése. Ezen belül az uszoda is többmilliárdos lehet, tekintve, hogy egy négypályás, huszonötméteres medencével rendelkező tanuszoda felépítésének költsége a tapasztalatok szerint legalább félmilliárd forintot

igényel. A látogatók oldaláról is ez minden bizonnyal valamivel magasabb belépőárakat fog a jelenleginél jelenteni. A Hullámban a napijegy ezer forint, Tüke-kártyával olcsóbb (900), hasonlóan így van ez a tízalkalmas (8640/7770), illetve a 90 napos bérleteknél (24390/21960) is. Az ANK-ban a felnőttjegy 630, az

utolsó órára szóló 410, a tízalkalmas bérlet 5500 forint. Beteltek A jelenlegi sportolói (úszás, vízilabda, vízi kosárlabda, vízi hoki, szinkronúszás), illetve úszásoktatás és diáksportversenyek, egyéb szabadidős rendezvények igénybevétele mellett nem bővíthető tovább az ezen túlmenő kapacitás a Hullámfürdőben,

közölte Vári Attila. Azt vetettük fel, amely időnként konfliktusokhoz is vezet, illetve amely miatt rendszerint keresik lapunkat, hogy tervezik-e az új uszoda felépítéséig a már meglévő városi vízfelületek, különösen az Abay Sportuszoda kapacitásának javítását a tömegsport felé. Hozzátette: ezzel együtt több létesítmény

is nyitva áll a nagyközönség előtt a városban, így például az ANK vagy a PTE sportuszodája.    Az első osztályban játszó pécsi pólósok általában a Hullámban edzenek    
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2016-08-15 Új Dunántúli Napló A hallgatókra építenek

Új Dunántúli Napló 2016.08.15 - 6. oldal - [8073294] A hallgatókra építenek *Egyre közelebb kerülnek az egyetem falaihoz Többször írtunk arról, hogy Pécs és a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója az egyetem, amely nemcsak az ott dolgozóknak ad munkát, megélhetést, de sok más szegmensben

dolgozónak is, vendéglátósoknak, kereskedőknek, taxisoknak, lakást kiadóknak, ingatlanközvetítőknek. Az a segítség pedig, amelyet a kormány a ban az egyetemnek nyújt, s ami megalapozhatja, hogy megduplázza a PTE a városban tanuló számát, mintegy ötezer főre feltornászva azt, amiatt is fontos, mert a külföldi

hallgatók nem keveset költenek Pécsett. Nem is csodálkozhatunk, hogy a belvárosi boltok, pékségek, éttermek jórészt külföldi hallgatókkal vannak tele, nélkülük nem lennének nyereségesek. Az sem meglepő ezek után, hogy egyre közelebb jutnak fizikailag is az egyetem falaihoz azok a vállalkozások, amelyek az

egyetemi polgárokra építenek. Az elmúlt esztendőkben több felújításon, de bővítésen is átesett az egyik legkedveltebb egyetemi kávézó, étterem és menüztető hely az Ifjúság úton. A korábbi években nyílt az ÁOK közelében egy nemzetközi kávézólánc első pécsi egysége. A közeli Rókus sétányon, majd a Szliven

áruháznál is több hely kifejezetten rájuk épült. Az egyik Ifjúság úti tízes aljában lévő újhullámos kávézót már méltattuk, de a Sörgyárnál is nyílt étterem, nem túl rég pedig egy, mindig is a belvárosban működő, magyar termelők áruját kínáló bolt is megnyitotta második egységét a környéken, szendvicset, leveseket is

kínálva. A legújabb egység pedig egy szintén szendvicsekkel, grillételekkel is próbálkozó, főként a hallgatókat megcélzó vállalkozás lesz. Utóbbi abból a szempontból szimbolikusnak is nevezhető, hogy egy helyi kis zöldséges helyén nyit meg, amely korábban elsősorban a helyiek kiszolgálására nyílt. A hallgatók nélkül

sok üzlet, étterem lehúzhatná a rolót a belvárosban és az Egyetemvárosban is    *Babos A.     
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2016-08-15 Új Dunántúli Napló Új egyetemi épület a közgázon

Új Dunántúli Napló 2016.08.15 - 1,2. oldal - [8073317] Új egyetemi épület a közgázon PÉCS A Modern Városok Program részeként összesen 24 milliárd forinthoz jut a Pécsi Tudományegyetem különböző fejlesztésekre. Ennek érdekében a különböző karokon egy sor fejlesztés kap támogatást a közeljövőben. A

Közgazdaságtudományi Karon az üzleti tanulmányok és a karrier pályaívét is megjelenítő épület, a University Business Center épülhet fel. A város felé nyitnak Új épülettel gazdagodik a pécsi közgáz is Új épülettel gazdagodhat a közeljövőben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, tovább erősítve

a megkezdett fejlesztéseket. A Modern Városok Program részeként összesen 24 milliárd forinthoz jut a Pécsi Tudományegyetem - a deklarált cél a külföldi hallgatók jelenlegi számának megduplázása 2020-ig. Ennek érdekében a különböző karokon egy sor fejlesztés kap támogatást a közeljövőben. A

Közgazdaságtudományi Kar esetében bizonyos szempontból már nem is indokolt a jövő idő használata: a campuson található, korszerűtlen épületet már bontják - ennek helyén épülhet majd fel egy, a nagyvárosi funkciót megteremtő, az üzleti tanulmányok és a karrier pályaívét is megjelenítő épület, a University

Business Center. - A tervek szerint egy 500 négyzetméteres alapterületű, négyszintes épülettel gazdagodunk, amelynek a második szintje függőfolyosóval csatlakozik majd a jelenlegi épülethez - tudtuk meg Szűcs Krisztián dékánhelyettestől. - Összesen 879 millió forint támogatást kaptunk ehhez, van arra esély, hogy

2018 szeptemberére kész lesz az épület, de reálisabb a 2019-es átadás. Az épület a tervek szerint tehát négyszintes lesz, s minden szint külön "feladatot" kap. A földszinten lesznek az információs egységek (diákiroda, tehetségpont, Simonyi BEDC), az első emelet az "alkalmazások" tere lesz - itt kapnak helyet a

tárgyalók, a laborok, a kis közösségi munkákra lehetőséget biztosító irodák. A másodikon két, egybenyitható előadóterem lesz magasabb felszereltségi fokozattal. A legfelső szint ismét a kapcsolatépítésé, nyitott konyhával, étteremmel, tetőkerttel. - Fontos szempont volt, hogy ezek a szintek a városlakók számára is

nyitottak legyenek - árnyalta a képet a dékánhelyettes. - Azt szeretnénk ugyanis, hogy az eddigieknél is jobban egymásra találjanak a pécsiek és az egyetemisták, s ebből innovatív ötletek szülessenek. Szeretnénk, ha nem csak hallgatóként, hanem a későbbiekben, akár befektetőkként is számíthatnánk a nálunk

végzettekre. Úgy tervezzük, hogy a legfelső szint kívülről, önállóan is megközelíthető lesz, így az épület nyitvatartási idején túl is tudja fogadni a vendégeket. Ne csak az ár számítson Nem titok, hogy a külföldi hallgatók idecsábításának eddigi legfontosabb eszköze az ár volt: a pécsi képzés költségei immár évről évre

a régiós vetélytársaké alatt marad. Lényeges szempont továbbá az oktatás minősége, színvonala, amelyet folyamatosan elemelni kell, így elengedhetetlen a humánerőforrás-fejlesztés. Az ehhez szükséges források jelentős részét a kar saját erőből kívánja előteremteni. Ugyanakkor, ahogy Szűcs Krisztián

dékánhelyettes elmondta, a környezet egyre inkább tényező lesz a diákok választásánál - az oktatás minőségében nemzetközi standardok vannak, ezekhez igazodik a pécsi is, szeretnénk a kevésbé árérzékeny hallgatók felé nyitni, így előtérbe kerül az, hogy milyen helyen, milyen környezetben, infrastrukturális

feltételek mellett tanulhatnak a fiatalok. A mostani fejlesztési tervek egyértelműen ezeknek a magasabb igényeknek a kielégítését célozzák. Idegen nyelven A karon ez lesz a legnagyobb beruházás - ugyan 2002-2003 között volt egy nagy felújítás, azóta azonban csak folyamatos állagmegóvás van. Kevés a közepes

méretű, megfelelő belmagasságú tanterem, s szintén kevés a magasabb képzési szintek igényeinek megfelelő irodai, konzultációs és tárgyalási helyiség. A KTK-n idén 20 éves az angol és 15 éves a német nyelvű kettős diploma program, amelyeken jelenleg 212 hallgató vesz részt az idegen nyelvű képzésen, de ez a szám 

akár 500-ra is nőhet 2020-ra. A külföldi diákok költségtérítése nagyjából a saját bevételek negyedét jelenti már most is a karnak.    Jelenleg a bontási munkák zajlanak a területen  
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2016-08-15 bama.hu Új épülettel gazdagodik a pécsi közgáz is

A Modern Városok Program részeként összesen 24 milliárd forinthoz jut a Pécsi Tudományegyetem – a deklarált cél a külföldi hallgatók jelenlegi számának megduplázása 2020-ig. Ennek érdekében a különböző karokon egy sor fejlesztés kap támogatást a közeljövőben. A Közgazdaságtudományi Kar esetében

bizonyos szempontból már nem is indokolt a jövő idő használata: a campuson található, korszerűtlen épületet már bontják – ennek helyén épülhet majd fel egy, a nagyvárosi funkciót megteremtő, az üzleti tanulmányok és a karrier pályaívét is megjelenítő épület, a University Business Center. – A tervek szerint egy

500 négyzetméteres alapterületű, négyszintes épülettel gazdagodunk, amelynek a második szintje függőfolyosóval csatlakozik majd a jelenlegi épülethez – tudtuk meg Szűcs Krisztián dékánhelyettestől. – Összesen 879 millió forint támogatást kaptunk ehhez, van arra esély, hogy 2018 szeptemberére kész lesz az

épület, de reálisabb a 2019-es átadás. Az épület a tervek szerint tehát négyszintes lesz, s minden szint külön „feladatot” kap. A földszinten lesznek az információs egységek (diákiroda, tehetségpont, Simonyi BEDC), az első emelet az „alkalmazások” tere lesz – itt kapnak helyet a tárgyalók, a laborok, a kis közösségi

munkákra lehetőséget biztosító irodák. A másodikon két, egybenyitható előadóterem lesz magasabb felszereltségi fokozattal. A legfelső szint ismét a kapcsolatépítésé, nyitott konyhával, étteremmel, tetőkerttel. – Fontos szempont volt, hogy ezek a szintek a városlakók számára is nyitottak legyenek - árnyalta a képet

a dékánhelyettes. - Azt szeretnénk ugyanis, hogy az eddigieknél is jobban egymásra találjanak a pécsiek és az egyetemisták, s ebből innovatív ötletek szülessenek. Szeretnénk, ha nem csak hallgatóként, hanem a későbbiekben, akár befektetőkként is számíthatnánk a nálunk végzettekre. Úgy tervezzük, hogy a legfelső

szint kívülről, önállóan is megközelíthető lesz, így az épület nyitva- tartási idején túl is tudja fogadni a vendégeket.
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2016-08-09 Kossuth Rádió - Déli Krónika Korszerűsítés Kossuth Rádió - Déli Krónika   Korszerűsítés   2016.08.09 - 12:17 (hossza: 1 perc) - [8059866]    Korszerűsítik a Pécsi Egyetem egészségtudományi karát, méghozzá 2,5 milliárd forintból. Erre a karra jelentkeztek idén a legtöbben.     
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2016-08-08 Új Dunántúli Napló Egymilliárdból új csarnok

Új Dunántúli Napló 2016.08.08 - 1,3. oldal - [8055910] Egymilliárdból új csarnok PÉCS Valamivel több mint egymilliárd forintból lesz új épülete a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának. A Nemzetközi Oktatási Épületet, vagy ahogy röviden nevezik, a NOÉ-t, a jelenlegi campuson, a Rókus-domb

felől található üres területen építik fel. Jövő szeptemberre már állhat a NOÉ Új laborcsarnokkal gazdagodik a műszaki kar Valamivel több mint egymilliárd forintból lesz új épülete a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK). Az átadást jövő szeptemberre tervezik. PÉCS - Bár a pontos

összeget akkor még nem tudtuk, mi már korábban elkezdtünk azon gondolkodni, miként tudnánk új lendületet adni a karunkon folyó idegen nyelvű képzéseknek - vágott rögtön a közepébe Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánhelyettese. - A központi cél, mint az sokszor elhangzott, a nemzetköziség erősítése, s a

jelenlegi külföldi hallgatói létszám megduplázása. A műszaki kar azt tervezi, hogy néhány éven belül elérje az 500-at az itt tanuló külföldiek száma. Ehhez azonban nyilvánvalóan fejlesztésekre van szükség. A Modern Városok Program részeként a Pécsi Tudományegyetemre érkező 24 milliárd forintból összesen 1,08

milliárd megy a Műszaki és Informatikai Karra - az összegből egy új épületkomplexum is születik. - A Nemzetközi Oktatási Épületet, vagy ahogy mi hívjuk, a NOÉ-t két okból is fel szeretnénk építeni - tudtuk meg a dékánhelyettestől. - Az egyik a szintén sokszor emlegetett racionalizálás. A PTE MIK jelenleg két képzési

hellyel rendelkezik: a Boszorkány úton és a Rókus utcában is vannak termeink, tanszékeink. Az utóbbi helyről viszont kiköltözünk - ám ezzel "elveszítünk" nagyjából 5000 négyzetmétert. A másik ok a külföldi hallgatók elvárásaihoz való igazodás: ugyan a Boszorkány úti főépületünk minden szempontból megfelel a mai

kor kívánalmainak, mégis szükség van több kutatóhelyre, laborra. A NOÉ ezt ígéri. A Nemzetközi Oktatási Épület a campuson, a Rókus-domb felől található üres területen épülne fel, azaz könnyedén lehet majd bekapcsolni az oktatási rendszerbe. Tervek szerint a nagyjából 2000-2400 négyzetméteres épületet 2017

szeptember elsején már át is adnák. - A tervek nagyjából készen vannak - fűzte hozzá Medvegy Gabriella. - A NOÉ legfontosabb "tulajdonsága", hogy a hallgatókról szól: egyfelől lenyomata annak, hogy ők és mi, oktatók mit gondolunk a jövőről, másfelől pedig szem előtt tartjuk, hogy nekik a tanulás mellett a

diplomaszerzés utáni életre is gondolniuk kell, ennek jegyében pedig egy nyitott, élettel teli, az innovációkat befogadó és hasznosító központot képzelünk el. Modell is lesz egyben az épület Talán elsőre meglepően hangzik, de a NOÉ egyben prototípus is lesz: az épületben modellezik majd például a legújabb

energiadesign-kutatásokat (így azt, hogy miként oldható meg a természetes szellőzés), de helyet kap benne ezen felül egy sor olyan innováció, amely a karhoz, annak hallgatóihoz köthető. A belső anyagoknál, a térelválasztásnál, vagy éppen a mobil falak kialakításánál szintén a karon elméletben megtanultakat veszik

majd alapul - magyarul a fiatalok "élőben" is láthatják azt, amiről a tankönyvben olvashattak. Átláthatóság Személyre szabott képzés, innovatív projektek, piaci szereplők bevonása - ezeket a kifejezéseket immár jó ideje mantraként ismételgetjük akkor, amikor az oktatás nem is annyira távoli jövőjéről beszélünk. Az

új épületkomplexum viszont valóban lehetőséget ad ezeknek a megvalósulására - fizikailag is. Ahogy cikkünkben is írtuk, a NOÉ tervezése során kifejezetten fontos szempont volt a kifelé nyitottság: a termek, a laborok éppen ezért nem szigorúan vett, mozdíthatatlan fallal körbezárt szobák lesznek. A közös munkának

ugyanis gyakran éppen ez szab határt - ám a NOÉ-ban lesz lehetőség arra, hogy egy-egy kisebb csapat néhány fal elmozgatásával nagyobb egységgé alakuljon. Erős kapcsolatok A Műszaki és Informatikai Karon immár jó ideje folyik az angol nyelvű, tíz féléves építészképzés, amelyhez tavaly szeptemberben

csatlakoztak a szintén angol nyelvű építőmérnöki és műszaki informatikai tanulmányok. Ezzel párhuzamosan indultak el fejlesztések mind az infrastruktúra, mind a humán erőforrás terén - és hogy ezen fejlesztések nem voltak hiábavalóak, azt jól mutatja, hogy évről évre nő a karra érkező külföldi diákok száma. A kar

ugyanakkor a nemzetközi kapcsolatait is erősíti: az Egyesült Államokkal vagy éppen Kínával már évekre visszanyúló partnerségi viszony van, de legutóbb éppen egy, a Fülöp-szigeteken lévő egyetemmel sikerült közös kutatásokat megszervezni. A műszaki karon már eddig is voltak különleges fejlesztések, még az

autóipar területén is    *Fülöp Zoltán zoltan.fulop@mediaworks.hu     
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2016-08-08 bama.hu Jövő szeptemberre már állhat a NOÉ

Valamivel több mint egymilliárd forintból lesz új épülete a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának. Az átadást jövő szeptemberre tervezik.– Bár a pontos összeget akkor még nem tudtuk, mi már korábban elkezdtünk azon gondolkodni, miként tudnánk új lendületet adni a karunkon folyó idegen

nyelvű képzéseknek – vágott rögtön a közepébe Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánhelyettese. – A központi cél, mint az sokszor elhangzott, a nemzetköziség erősítése, s a jelenlegi külföldi hallgatói létszám megduplázása. A műszaki kar azt tervezi, hogy néhány éven belül elérje az 500-at az itt tanuló külföldiek

száma. Ehhez azonban nyilvánvalóan fejlesztésekre van szükség. A Modern Városok Program részeként a Pécsi Tudományegyetemre érkező 24 milliárd forintból összesen 1,08 milliárd megy a Műszaki és Informatikai Karra – az összegből egy új épületkomplexum is születik. – A Nemzetközi Oktatási Épületet, vagy

ahogy mi hívjuk, a NOÉ-t két okból is fel szeretnénk építeni – tudtuk meg a dékánhelyettestől. – Az egyik a szintén sokszor emlegetett racionalizálás. A PTE MIK jelenleg két képzési hellyel rendelkezik: a Boszorkány úton és a Rókus utcában is vannak termeink, tanszékeink. Az utóbbi helyről viszont kiköltözünk – ám

ezzel „elveszítünk” nagyjából 5000 négyzetmétert. A másik ok a külföldi hallgatók elvárásaihoz való igazodás: ugyan a Boszorkány úti főépületünk minden szempontból megfelel a mai kor kívánalmainak, mégis szükség van több kutatóhelyre, laborra. A NOÉ ezt ígéri. A Nemzetközi Oktatási Épület a campuson, a

Rókus-domb felől található üres területen épülne fel, azaz könnyedén lehet majd bekapcsolni az oktatási rendszerbe. Tervek szerint a nagyjából 2000–2400 négyzetméteres épületet 2017 szeptember elsején már át is adnák.    – A tervek nagyjából készen vannak – fűzte hozzá Medvegy Gabriella. – A NOÉ legfontosabb 

„tulajdonsága”, hogy a hallgatókról szól: egyfelől lenyomata annak, hogy ők és mi, oktatók mit gondolunk a jövőről, másfelől pedig szem előtt tartjuk, hogy nekik a tanulás mellett a diplomaszerzés utáni életre is gondolniuk kell, ennek jegyében pedig egy nyitott, élettel teli, az innovációkat befogadó és hasznosító

központot képzelünk el.
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2016-08-03 bama.hu Két és fél milliárd forintból fejleszthet az ETK
A Modern Városok Program támogatási keretéből a Pécsi Tudományegyetem összesen huszonnégymilliárd forinttal gazdagodik – ebből két és fél milliárd landol az Egészségtudomány Karnál. Lapunkban is beszámoltunk már néhány olyan fejlesztési tervről, amely a PTE ETK-t érintené. Ezek közül a legnagyobb

horderejű minden bizonnyal az egykori Csorba Győző Könyvtár átvétele és felújítása az Apáca utcában. – Mivel a Rét utcai épületünket megkapja a megyei kormányhivatal, szükségünk volt egy olyan helyre, amely nagyjából azonos méretű, de nem esik kívül a belvároson – tudtuk meg dr. Betlehem József dékántól. –

Így találtunk rá a könyvtár egykori épületére, amelyet nyilván kell majd revitalizálni, és modern technológiával felszerelni, de összességében az előnyei számosabbak, mint a hátrányai.
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2016-08-03 Új Dunántúli Napló Új élet a belvárosban

Új Dunántúli Napló 2016.08.03 - 3. oldal - [8045186] Új élet a belvárosban *Két és fél milliárd forintból fejleszthet az ETK Összesen két és fél milliárd forintot fordíthat fejlesztésre a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara - a következő évek a költözésekről is szólnak majd. PÉCS A Modern Városok

Program támogatási keretéből a Pécsi Tudományegyetem összesen huszonnégymilliárd forinttal gazdagodik - ebből két és fél milliárd landol az Egészségtudomány Karnál. Lapunkban is beszámoltunk már néhány olyan fejlesztési tervről, amely a PTE ETK-t érintené. Ezek közül a legnagyobb horderejű minden bizonnyal

az egykori Csorba Győző Könyvtár átvétele és felújítása az Apáca utcában. - Mivel a Rét utcai épületünket megkapja a megyei kormányhivatal, szükségünk volt egy olyan helyre, amely nagyjából azonos méretű, de nem esik kívül a belvároson - tudtuk meg dr. Betlehem József dékántól. - Így találtunk rá a könyvtár

egykori épületére, amelyet nyilván kell majd revitalizálni, és modern technológiával felszerelni, de összességében az előnyei számosabbak, mint a hátrányai. Az előnyök között kell említenünk azt is, hogy az épület a belvárosban található - ezzel a költözéssel ugyanis az ETK minden egysége immár végérvényesen Pécs

közvetlen centrumában lesz megtalálható. - Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a Modern Városok Program részeként érkezik a huszonnégymilliárd Pécsre, azaz magának a városnak is fejlődnie kell - árnyalja a képet Betlehem József. - Nos, a mi beruházásunkkal ez történik: mi idehozunk nagyjából 1700

diákot, akik itt fognak közlekedni, vásárolni, ebédelni, megpihenni - egyszóval élettel töltik meg a centrumot. Egyre többen A kar ugyan a jelentkezések számát tekintve immár évek óta az élbolyban van, most először fordult elő, hogy itt a legnagyobb a növekedés a felvettek számát tekintve - 161 diákkal jön több,

mint egy évvel korábban, nem beszélve az angol nyelvű programra jelentkezett közel 100 főről. Ráadásul ezt nyugodtan nevezhetjük tendenciának is, így pedig könnyen elképzelhető, hogy 2020-ra az Egészségtudományi Kar a legtöbb hallgatót felvonultató pécsi képzési egységek képzeletbeli dobogójára is felkerül.

Sakkozással telnek majd a hónapok A munkálatok érintik a jelenlegi kari központot, azaz a Vörösmarty Mihály utcai épületet is, igaz, itt már néhány éve zajlott egy rekonstrukció, valójában azt kell csak befejezni. Fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a Modern Városok Program részeként érkező pénzeket 2020-

ig kell elkölteni - mindez az ETK esetében azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan zajlanak majd a felújítások. - Egy nagy sakkozás lesz az életünk addig: pontosan el kell terveznünk, ki hova megy addig, amíg mennek a munkálatok - árulta el a dékán. - Olyan lesz, mint amikor az ember belefog úgy egy

lakásfelújításba, hogy közben ott is lakik. Nem lesz egyszerű, de a végeredmény majd mindenért kárpótol minket. Két helyen nem lesz változás Az Egészségtudományi Kar a cikkben említetteken kívül másik két képzési hellyel is rendelkezik: az egykori Egyetemi Könyvtár épületében, a Szepesy utcában vannak

egységek, így például a Tanulmányi Osztály, illetve a Mária utcában működik az Egészségbiztosítási Intézet. A Szepesy utcai épületben várhatók még nagyobb átalakítások, hisz már jelenleg is kialakítás alatt van (külső pályázati forrásból) egy asztalitenisz-edzőterem, továbbá a fizioterápiás és egészségtudományi

demonstrációs termek is itt kapnak helyet. Ezeken túl ugyanakkor nem lesz különösebb felújítás, ám az biztosnak tűnik, hogy több egység is ide kerül majd arra az időre, amíg a többi helyen, épületben a munkálatok folynak. A Rét utcai épület a kormányhivatalé lesz Megújulhat az üresen álló volt megyei könyvtár

  *Fülöp Zoltán zoltan.fulop@mediaworks.hu     
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2016-08-01 Új Dunántúli Napló Alaposan elszálltak a pécsi albérletárak

Új Dunántúli Napló 2016.08.01 - 1,3,8. oldal - [8039903] Alaposan elszálltak a pécsi albérletárak PÉCS Havi nyolcvanezer forint plusz rezsi alatt gyakorlatilag nem lehet albérletet találni az egyetem karok, főképpen az orvosi közelében. Ez pedig kellemetlen meglepetésként érheti azokat a szülőket, akik most küldik a

városba gyerekeiket továbbtanulni. De ez a körülmény azok életére is hatással van, akik nem egyetemistaként keresnek albérletet Pécsett. Egyesek szerint kevés a kollégiumi hely, hát még a jó színvonalú, és nem is lehet könnyen bekerülni - de a statisztikák mást mutatnak. Hideg zuhanyt jelent a pécsi albérlet díja. A

felvételi öröme után sok szülő csalódott kissé, havi 80 ezer alatt szinte nincs is kétszobás albérlet Pécsett, az egyetem vagy a belváros közelében, rezsi nélkül persze. Az árakat sok esetben a külföldiekre szabták. Pécs Kedves, tiszta, rendes norvég vagy német diáklánynak szeretné kiadni Pécsett szinte mindenki az

albérletét, s ennek megfelelően alakították az árakat, legalábbis a látszat ezt sugallja. Mindezt véleményként több olyan nem pécsi szülő fogalmazta meg, akiknek gyermekét most vették fel a PTE-re. Pécsnél jobb helyzetben lévő városokban dolgozó, jó állásokban lévő emberek is jelezték, sokallják a legalább 80 ezer

forintos havi díjat, amit rezsi nélkül elkérnek, egy-, inkább kéthavi kaucióval az egyetemi karok vagy a belváros közelében egy kétszobás lakás bérletéért. A garzon olcsóbb, 60 ezer körül van, de abból kevés van, szinte azonnal elviszik, csakúgy mint az ár-érték arányt tekintve legjobb albérleteket. Beszéltünk több

ingatlanossal, ők is tapasztalják a szülők kétségbeesését. Egyesek azt mondták, kevés a kollégiumi hely, főként a jó színvonalú, s nem is lehet oda könnyen bekerülni, sőt, külföldiek foglalják a legjobb helyeket, de a statisztikák mást mondanak. Az egyetemistáknak az orvosi kar közelében, a belvárosban és az

Uránvárosban keresnek jobbára albérletet. Jellemző a pécsi viszonyokra, hogy már panziók, fogadók, kisebb hotelek is kínálnak egyetemistáknak szobákat. Mindez a pécsiek életére is hatással van, a többség, aki albérletbe kényszerül, a Kertvárosban vesz ki lakást, de már ott is 40-50 ezer forint plusz rezsi a tarifa.

Elviekben jobban megéri, ha vesznek. Ingatlanosok szerint korábban többen gondolkodtak abban, hogy vesznek inkább lakást gyereküknek. Ennek most is lenne értelme, akár hitelfelvételt is vállalva, ám az önerőt le kell tenni. Mindemellett is van árfelhajtó hatás, ami akár milliókban mérhető, ezért a pécsieknek azt

tanácsolják, hogy ne most vegyenek a keresett helyeken lakást, várjanak ősz elejéig-közepéig, ha tehetik. Már voltak új egyetemisták szülei általi vásárlások, nem is feltétlenül a legolcsóbb szegmensben, de jobbára azok vettek, akiknek az orvosi karra vették fel gyereküket, esetleg egy testvér már itt van, vagy egy-két

éven belül ő is egyetemista lehet. Mások bizonytalanabbak, mondván, Pécs nem erős gazdaságilag, de sokkal inkább amiatt, hogy szakot, egyetemet is válthat a gyerek, sőt ennek ellenére is külföldre mehet, szerencsésebb esetben tanulni, avagy dolgozni, diplomázás helyett. A többség bekerült a kollégiumba. Hat

kollégiuma van Pécsett a PTE-nek, 3530 férőhellyel. Négyet teljes körűen felújított az egyetem az elmúlt években. A 2016/2017-es tanévben 2705 férőhely (76,6 százalék) a magyar hallgatók, 656 férőhely (18,6 százalék) a külföldiek számára áll rendelkezésre, további 169 hely (4,8 százalék) vendégszobai funkciót tölt

be. A kollégiumi helyek havi 12-18 ezer forintba kerülnek, komfortfokozattól függően. A legmagasabb komfortfokozatból 2637 férőhely van, ebből a következő tanévben 2017 a magyar hallgatók számára, 498 a külföldiek számára van fenntartva, 122 férőhely vendégszobában van. Tavaly 3145 magyar jelentkezőből

2827 hallgatót vettek fel kollégiumba, tehát a jelentkezők majdnem 90 százaléka részesült kollégiumi elhelyezésben. A Modern Városok Programban a következő években felújítják a Balassa és a Damjanich kollégiumokat, és modernizálják a Hunyor Vendégházat. Aki gyors, jobban járhat. Az albérlet keresése mindig a

lakótársak összeállításával kezdődjön. Miután a héten nyilvánosságra hozták a felsőoktatási intézmények felvételi ponthatárait, az ingatlanpiaci szakértők egybehangzó véleménye szerint a felvett diákoknak érdemes azonnal albérlet után nézniük, mert kevés a megfizethető áru lakás. Nincsenek könnyű helyzetben a

fiatalok, mert az albérletek árai a szűk kínálat miatt az egekbe vannak. MAGYARORSZÁG Ma már lehet tudni, hogy kit vettek fel az egyetemre vagy a főiskolára és kit nem, bár még a lemaradók is lehet, hogy okj-s képzés keretében bent maradnak az oktatási rendszerben. Mindannyiuknak az első feladatuk, hogyha

nem ott laknak, ahol az iskolájuk van, hogy megfelelő lakhatás után nézzenek. Az egekbe szökő albérleti árak és a szűk kínálat leginkább a fővárosra jellemző, amely az augusztusi hónapban temérdek vidéki család figyelmének középpontjába kerül, mert a diákok több mint fele Budapesten jár egyetemre, tehát itt kell

neki lakást találni. Szőke Annamária az Albérlet.hu Ingatlan Kft. ügyvezetője lapunk kérdése nyomán azt javasolta az albérletet kereső diákoknak, hogy előre találják ki, hányan szeretnének egy lakást bérelni. "Nagyon fontos, hogy ne utólag változtassanak rajta, mert így sok felesleges körtől megóvják magukat" -

fejtegeti Szőke Annamária. Ha többen vesznek ki egy lakást, akkor általában olcsóbban jönnek ki vagy jobb minőségűt kapnak ugyanazért a pénzért. Vagyis sokszor az albérlet keresése nem a lakás utáni kutatással kezdődik, hanem a lakótársak közösségi oldalakon és az egyetem hirdetőtábláin való gyors

megtalálásával. "Érdemes a diákoknak végiggondolni azt is, hogy ki akar külön szobát és ki hajlandó másokkal osztozni egy nagyobb szobán, ki akar külön bejáratút, és ki hajlandó kompromisszumra, mert sokszor nem minden szoba külön bejáratú egy nagyobb lakásban - magyarázta lapunknak Szőke Annamária. -

Aztán azt is érdemes kitalálni előre, hogy csak bútorozott lakást keresnek vagy meg tudják oldani egy üres lakás bebútorozását. Fontos még a lokáció is. A diákok ugyanis sokszor abba a hibába esnek, hogy csak az egyetem nagyon szűk vonzáskörzetében keresnek albérletet. Viszont, ha megnézik, merre vannak

közlekedési csomópontok, ahonnan még könnyű megközelíteni a sulit, akkor már távolabbi kerületekben is lehet keresni, így sokkal nagyobb lesz a választék." Ha többen vesznek ki egy albérletet, akkor két dologra érdemes figyelni az ingatlanpiaci szakértő szerint. Az egyik, hogy mindenki legyen ott, aki az

albérletben lakni fog, hogy rögtön kitalálják, megfelelőek-e a körülmények. A másik ezzel összefügg, ugyanis ha megfelelőnek tűnik a lakás, akkor érdemes azonnal lefoglalni legalább egyhavi foglalóval, mert akár perceken is múlhat, hogy kié lesz a lakás, ha utánuk is jön egy érdeklődő. Lapunk kérdésére, hogy tényleg

azonnal kell lépni, ha az ember megfelelő albérletet talál, Szőke Annamária azonnal rávágta, hogy igen, mert nagyon gyorsan elkelnek a jó albérletek július és augusztus során.
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2016-08-01 Új Dunántúli Napló Alaposan elszálltak a pécsi albérletárak (folyt.)

Érdemes bérleti szerződést készíteni, amelyben szerepel a bérleti díj, a kaució, a felmondási idő, a fizetési forma és határidő, valamint az is, mikor ellenőrizheti a tulaj a lakást. Hasznos lehet bútorozott lakás esetén listát és fotót készíteni a bútorokról és azok állapotáról is. A bérleti szerződést pedig közjegyző előtt

szerencsés megkötni. "Mind a két fél szempontjából hasznos, ha közjegyző előtt kötnek bérleti szerződést, ami ráadásul a bérbeadónak nem jelent 17-20 ezer forintnál több kiadást. A bérbeadó szempontjából azért előnyös, mert ha nem fizetnek a bérlők, azonnal ki lehet rakni őket, ha a közjegyző úgy dönt, hogy

jogos a panasz, nem kell egy polgári peres eljárást végigvárni. Aki bérli az ingatlant, annak pedig azért előnyös, ha közjegyző előtt köt szerződést, mert akkor biztos lehet abban, hogy valóban a tulajdonossal köti, nem lehet őt becsapni, amelyre már volt példa az elmúlt évek során." Hogy kerüljük el a licitálást? Sok

ingatlanpiaci szakértő azt javasolja, hogy érdemes ingatlanirodán keresztül keresni, mert az ingatlanosok nem hagyják, hogy a tulajdonos licitet indítson az albérletre. Ezt úgy szokták csinálni, hogy a bérbeadó felhívja az érdeklődőket, és annak adja ki a lakást, aki többet ajánl. Ez, mivel előre nem jelezte a bérbeadó,

hogy licitáltat a lakására, nem korrekt eljárás. Az ingatlanosok viszont a meghirdetett áron az első jelentkezőnek adják ki az albérletet, ráadásul sokkal biztonságosabb eljárási körülmények között. Albérletek árai a fővárosban A lakások azért drágák, mert kevés új épült. A válság előtt 35-43 ezer lakás épült évente,

utána ennek a számnak a töredéke, tavaly mindössze 8300. De Budapesten és a nagyobb vidéki városokban az is felhajtja az árakat, hogy egyre többen vágnak bele a turisztikai célú lakáskiadásba, így egyre kevesebb lakás jelenik meg az albérleti piacon. A legdrágább albérletek Pesten a belvárosi kerületekben, Budán

a II. kerületben vannak. Előfordul az is, hogy egy szobáért már 100 ezer forintot is elkérnek. Budapesten az I., II. és XII. kerületben 2 000 forint fölötti a négyzetméterenkénti ár. Az V., VI., VII. kerületben egy 30 négyzetméteres garzonért 100-200 ezer forintot kell fizetni, ugyanezért a III. kerületben 90 ezret.

Érzékelhető, hogy azokban a külső fővárosi kerületekben és vidéki városokban, amelyekben korábban olcsóbb volt az albérlet, jelentős drágulás történt. A vidéki nagyvárosok közül Győrben lehet legdrágábban lakást bérelni. A legtöbben szolid, csendes, külföldi diáklánynak adnák ki legszívesebben a pécsi lakásukat

  Ha többen vesznek ki egy albérletet, akkor érdemes a kiválasztásnál mindenkinek ott lennie, hogy rögtön kiderüljön, megfelelőek-e a körülmények mindenkinek.
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2016-07-29 valasz.hu A miniszterelnök országjáró kampányának mérlege

Mennyi valósult meg 2016 nyaráig a Modern városok program jegyében tavaly elhangzott ígéretekből? Összeraktuk a 2015-ben a kormányfő által meglátogatott 13 megyei jogú városban tett fejlesztési ígéretek listáját a kormány és az önkormányzatok között megkötött szerződések tartalma alapján, valamint kékkel

kiemeltük azokat az összegeket, amelyeket idén és tavaly az adott célokra már ténylegesen megítéltek. Pécs (2015. április 28.) M6-os autópálya Bóly–Ivándárda szakasz, valamint M60-as gyorsforgalmú út Pécs–Barcs építésének előkészítése, határidők: 2016. december 31., illetve 2017. június 30.; becsült költség:

48,7 Mrd (M6) Pécsi Tudományegyetem kapacitásfejlesztése – 4,5 Mrd, becsült költség: 24 Mrd Barnamezős ingatlanok hasznosítása kis- és középvállalkozások számára – 2 Mrd Déli ipari park 90 hektáros bővítése, fejlesztése – becsült költség: 2 Mrd Sportcsarnok, uszoda, aquapark – 500 millió, becsült

költség: ~20 Mrd A három nagy kulturális intézmény „hatékonyabb üzemeltetést” biztosító működési modelljének kidolgozása – 1,2 Mrd, becsült költség: 12 Mrd M6-os: az autópálya 19 km-es meghosszabbítása az országhatárig Horvátországgal teremtene közlekedési kapcsolatot. 100%-os uniós támogatási

intenzitás mellett épül meg a tervek szerint 2018-ig. Az M60-as gyorsforgalmi utat a NIF elkezdte tervezni, de az építkezés csak 2018 után indulna. Egyetemi projekt: célja a külföldi hallgatók számának növelése, 2020-ig megduplázva a fizetős külföldi diákok létszámát 5000 főre, valamint ingatlanracionalizáció,

üzemeltetési költségek csökkentése.
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2016-07-29 Új Dunántúli Napló Évről évre népszerűbb a pécsi orvos- és fogorvosképzés

Új Dunántúli Napló 2016.07.29 - 4. oldal - [8034449] Évről évre népszerűbb a pécsi orvos- és fogorvosképzés *Telt ház a pécsi orvoskaron, a mennyiség helyett a minőségen a fókusz Nem szakadt meg a jelentkezők és felvettek számának hosszú évek óta tartó növekedése a Pécsi Tudományegyetem Általános

Orvostudományi Karán, ahol a ponthatárok is jelentősen, a tavalyi 403-ról 420-ra növekedtek. A stabilan jó felvételi adatok mellett a hangsúly Dr. Miseta Attila dékán szerint a képzés minőségének további növelésén van. Igazán jól kellett tanulnia annak, aki 2016-ban akarta megkezdeni államilag finanszírozott

általános orvosi, avagy fogorvosi tanulmányait Pécsett. A kedd esti ponthúzás után ugyanis kiderült, hogy a bejutáshoz előbbi helyen 420, az utóbbinál pedig 418 pont kellett. Az emelkedés különösen jelentős annak fényében, hogy három évvel ezelőtt, 2013-ban még elegendő volt 383 pont az általános orvos szakra

való bejutáshoz - igaz, a keretszámok feltöltésével már akkor sem volt semmi gond, volt jelentkező bőven. A felvételi rendszer átalakítása miatt országszerte a mélypontot jelentő 2013-as év óta a pécsi általános orvosi és fogorvosi képzésre jelentkezők száma évről évre jelentősen növekszik, a tavalyi, 2015-ös 2180

főről idénre 2473 főre. Ráadásul az első helyen jelentkezők száma is növekedett, bár valamelyest szerényebb mértékben: 355-ről 360 főre. Az ezredfordulótól nézve a trend még látványosabb, és még szembeszökőbb a növekedés: 2001-ben összesen 1089-en jelentkeztek a pécsi orvoskarra, és 204-en kezdték meg a

tanulmányaikat a mostani 266 fő helyett. A képzés fejlesztése az elsődleges cél A jelentkezők és felvettek számának tükrében a pécsi Általános Orvostudományi Kar abban a szerencsés helyzetben van, hogy immár nem a hallgatói létszám növelése az elsődleges cél számára, hanem a képzés további fejlesztése,

mondja Dr. Miseta Attila dékán, aki természetesen elégedett az idei felvételi eredményekkel is. Ráadásul a Pécsi Tudományegyetem és a pécsi orvoskar egy kifejezetten nehéz helyzetben lévő régióban található, hiszen a Dél-Dunántúl demográfiai és gazdasági mutatói immár hosszú évek óta országos összevetésben

is rossznak mondhatók, hívta fel a figyelmet az orvoskar vezetője, és ezt szem előtt tartva még inkább meg kell becsülni az aktuális pécsi beiskolázási eredményeket. Több, mint félezer külföldi diák jön Fontos megjegyezni, hogy a 266 magyar elsőéves általános orvos- és fogorvoshallgató mellé összesen 550 külföldi

hallgató is csatlakozik hamarosan a német, illetve angol program jóvoltából. Talán mondanunk sem kell, de őket sem lasszóval kellett fogni, nem kellett könyörögni nekik, hogy pécsre jöjjenek tanulni. Sőt: a korábbi évekhez hasonlóan többszörös volt a túljelentkezés ezekre a helyekre. A problémát az ő esetükben is a

helyhiány okozza, nem pedig az érdeklődésé, hiszen a jelentkezési adatok és a felvételik fényében a minőség csökkenése nélkül lehetne felvenni további (óvatos becslések szerint is) több száz külföldi hallgatót. A pécsi orvoskar vezetése a többi magyar orvosképző hellyel közösen évek óta lobbizik a nemzetgazdasági

szempontból is óriási lehetőségeket hordozó idegen nyelvű orvosképzés fejlesztésén, és bár az idei felvételi adatokban mindez még nem látszik, a következő évek során itt várható nagy fellendülés, hiszen a Modern Városok Program keretében a PTE idegen nyelvű képzéseinek fejlesztését célzó 24 milliárdos

támogatás tekintélyes része jut az orvoskar infrastruktúrájának javítására. A magyar hallgatók is profitálnak Mindez pedig szorosan összekapcsolódik a magyar nyelvű általános orvos- és fogorvosképzéssel, hangsúlyozza Dr. Miseta Attila, aki vallja, hogy a kar elsődleges feladata a magyarországi orvostársadalom

utánpótlása, hiszen a felújított, illetve teljes egészében új létesítmények a magyar hallgatókat is szolgálják majd, tovább növelve a jelentkezési kedvet a pécsi orvoskarra. Fontos változás, hogy idén első alkalommal a pécsi gyógyszerészhallgatók nem az Általános Orvostudományi Karra, hanem az év elején megalakult

Gyógyszerésztudományi Karra adhatták be a jelentkezésüket. Az eddigi szak karrá alakulásának egyik motivációja az volt, hogy ezáltal a pécsi gyógyszerészképzés még "láthatóbbá" válhat a jelentkezők körében, és bár Dr. Miseta Attila szerint kevesebb mint egy év után még korai lenne messzemenő következtetéseket

levonni, az tény, hogy mind a felvettek létszáma, mind a bejutáshoz való ponthatár növekedett 2015-höz képest. 15 milliárdos érv A kormány döntése értelmében 24 milliárd forint jut a PTE idegen nyelvű képzéseinek fejlesztésére, és ennek zöme, 15 milliárd forint a hosszú évek óta az ilyen képzések motorját

jelentő orvoskarra, illetve az orvosképzés gyakorlati részéért felelő klinikai hálózatra jut. A nemsokára a megvalósítás fázisába jutó tervek szerint a pécsi orvoskar új oktatási épülettel gazdagodik, és a jelenlegi elméleti tömb, az azt körülvevő park is megújul közel tizenegymilliárd forintból. Négymilliárd forint jut a

Klinikai Központ telephelyeinek felújítására és fejlesztésére, és az idegen nyelvű képzés fejlesztésének ügye ezen a ponton összeér a régió népességének jólétével is, hiszen a felújított épületek a betegek és hozzátartozóik kényelmét is szolgálják majd. Nem a távoli jövőről beszélünk: a fejlesztésekre és azok hatására a

külföldi hallgatók létszámának megduplázására 2020-ig bezárólag kerül sor. Az orvoskar Szigeti úti épülete már jó ideje felúításért kiált, s úgy fest most végre lesz is lehetőség erre A külföldi diákok természetesen nagy társasági életet is élnek Felkészült oktatóktól tanulhatnak meg mindent a fiatalok A laborok jól

felszereltek, s ez nagyban megkönnyíti a tanítást is     
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2016-07-25 edupress.hu A Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztést tervez
Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 24 milliárd forintból történő fejlesztésének főbb irányait a Modern Városok Program keretében. A PTE közleménye felidézi: a kormány az év elején döntött arról, hogy 24 milliárd forinttal támogatja az egyetem fejlesztéseit, ennek célja, hogy 2020-ra megduplázzák a

baranyai megyeszékhelyen tanuló több mint 2700 külföldi hallgató létszámát.     
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2016-07-14 Figyelő Európa skanzenje maradunk!

Európa skanzenje maradunk! *Kéri István A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szerint a humán képzés és szemlélet túlsúlya, a délvidéki háború egykori riasztó hatása, az autópálya késedelmes megépülése, a nagy elvándorlás és a források rossz

elosztása a főbb okai Pécs gazdasági lemaradásának. Mintha Pécs fekete bárány lenne, csak azt látni, hogy egyre jobban lemarad Debrecenhez vagy éppen Győrhöz képest. Miért? - Talán még az Európa kulturális fővárosa cím miatt van, amit nem Budapest nyert. Annak idején személyesen is megkaptam a

fővárosban: hogyan jövünk mi ahhoz, hogy ne Budapest, hanem Pécs legyen a kulturális fővárosa a kontinensnek? Persze ez önmagában nem elegendő magyarázat arra, miért fejlődik vissza Pécs. A lemaradáshoz a helyiek szemlélete is hozzájárult. .... - A gazdaságfejlesztésben Pécsen nagy áttörés egyhamar nem

várható? - Nem, mondok is egy példát, hogy miért. A Modern városok program keretében "valakik" úgy döntöttek, hogy a pécsi egyetem műszaki kara gépészmérnök képzésének fejlesztése Szekszárdra kerüljön. Pedig három év kemény munkája árán elértük, hogy mérnöki szinten is elinduljon Pécsett is a duális

képzés. Az országban egyedüliként a Dél-dunántúli Gépipari Klaszter közreműködésével 30 fővel már a második évfolyamon tanulnak. A megosztás biztos, hogy visszaveti a fejlődést. Indokként azt hallottuk, hogy a Paks 2-höz jó, ha közelebb lesz a szakképzés... Ezt a csatát is megpróbáljuk megvívni, de nincs sok

esélyünk, mert az egyetem vezetésének is problémás a műszaki kar.  ....
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2016-07-09 Új Dunántúli Napló Hatalmas fejlesztés a PTE-n
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2016-07-09 breuerpress.com Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-09 ma.hu Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-09 pecsinapilap.hu Meghatározták a PTE 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-09 Magyar Hírlap Modern városok: megújul a Pécsi Tudományegyetem
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2016-07-08 profitline.hu 24 milliárdos fejlesztés a Pécsi Tudományegyetemen
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2016-07-08 bama.hu Célegyenesbe az egyetemi fejlesztések: erre megy a 24 milliárd
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2016-07-08 bama.hu Célegyenesben az egyetemi fejlesztések: erre megy a 24 milliárd
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2016-07-08 u-szeged.hu Megbízásokat, kinevezéseket, okleveleket adták át a Szegedi Tudományegyetemen
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2016-07-08 prae.hu Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-08 pecsiujsag.hu Milliárdokat költenek a Pécsi Tudományegyetemre, oktatókat is hazacsábítanának
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2016-07-08 baranyanet.hu Modern városok
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2016-07-08 pecsinapilap.hu Modern városok - Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait

Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem (PTE) 24 milliárd forintból történő fejlesztésének főbb irányait a Modern városok program keretében - tudatta a felsőoktatási intézmény pénteken az MTI-vel. A PTE közleménye felidézi: a kormány az év elején döntött arról, hogy 24 milliárd forinttal támogatja az egyetem

fejlesztéseit, ennek célja, hogy 2020-ra megduplázzák a baranyai megyeszékhelyen tanuló több mint 2700 külföldi hallgató létszámát. A támogatási összegből mintegy 15 milliárd forintot fordítanak a jövőre alapításának 650. évfordulóját ünneplő pécsi egyetemen az orvosképzés fejlesztésére: a pécsi orvoskar új

oktatási épülettel gazdagodik, a jelenlegi elméleti tömb és az azt körülvevő park is teljesen megújul mintegy 11 milliárd forintos forrásból. A gyakorlati orvosképzésben részt vevő klinikai központ több épülete is korszerűvé válhat mintegy 4 milliárd forintból, és ennek köszönhetően a betegek és hozzátartozóik

komfortérzete is jelentősen javulhat - írták.    Az egyetem úgy látja, hogy a jelenlegi oktatási színvonalat csak akkor lehet megtartani, ha bővül az idegen nyelven is oktató orvosok köre, ezért a támogatásból a magasan kvalifikált, külföldre ment oktatók és kutatók hazacsábítására is fordítanának.
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2016-07-08 webradio.hu Modern városok - Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-08 mti.hu Modern városok - Meghatározták a Pécsi Tudományegyetem 24 milliárdos fejlesztésének főbb irányait
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2016-07-08 epiteszforum.hu Modern városok: 24 milliárdos fejlesztés a pécsi egyetemen
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2016-07-06 Új Dunántúli Napló A városképet is átformálják

A városképet is átformálják         *Az egyetemi építkezések jelentősen éreztetik hatásukat    PÉCS Bár egyelőre még nem tudni, pontosan mikor kezdődnek el az egyetemi építkezések és rekonstrukciók, az már most egyértelmű, hogy a megyeszékhely egész városképét átformálják majd a beruházások. Lapunk is megírta 

már, hogy az egyetem tervei között szerepel a korábbi megyei könyvtár Apáca utcai épületének átvétele, de valószínűsíthető a Művészeti Kar Damjanich utcai épületének (képünkön) a felújítása is. Szépítő építkezések Az egyetemi beruházások a városképet is javítják A megyeszékhely városképét is átformálják

majd a várható nagyszabású egyetemi építkezések, rekonstrukciók. PÉCS Lapunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program részeként 2019-ig összesen huszonnégymilliárd forintos támogatást kap a kormánytól. A befolyó pénzösszeg felhasználásával

kapcsolatban megírtuk, hogy többek között az idegennyelvű orvosképzést fogják fejleszteni, amelynek részeként megújul a jelenlegi orvoskari oktatási tömb és a kollégium, valamint egy új épületet is felhúznak a Szigeti úti campuson. A fentieken túl a tervek szerint modernizálni fogják még a Klinikai Központ Rákóczi

úti épületeinek egy részét, de jut belőle például az Egészségtudományi Kar vagy éppen a Műszaki és Informatikai Kar épületegyütteseire is. Az összeg nagysága azt is lehetővé teszi, hogy az egyetem valamennyi kara profitáljon belőle, így az intézmény minden jelenlegi és jövőbeli hallgatója szembesülni fog a beruházás

pozitívumaival. Jelenleg az előkészítő munkálatok folynak, s a közeljövőben már a látványosabb szakaszába fordulhat a program. Fontos azonban leszögezni, hogy a szebb városképhez is nagymértékben hozzájárulhatnak majd ezek az építkezések, illetve rekonstrukciók. Lapunk is megírta már, hogy az egyetem tervei

között szerepel a korábbi megyei könyvtár Apáca utcai épületének átvétele, de valószínűsíthető a Művészeti Kar Damjanich utcai épületének a felújítása is. Ezen épületek azért fontosak, mert egy felújítással valóban Pécs ékkövei, a turisták által is kedvelt célpontok lehetnek. Vannak eltérések - Hatalmas

infrastrukturális és szellemi fejlődés indulhat meg az egyetemi fejlesztéseknek köszönhetően, és biztosak lehetünk abban, hogy ez a város javát szolgálja a jövőben - nyilatkozta Páva Zsolt, Pécs polgármestere a kormányzati támogatás bejelentésekor. A városvezetőnek abban mindenképpen igaza van, hogy a város is

sokat profitálhat majd a beruházásból. Pécsett ugyanis a különböző karok szervezeti egysége a város különböző pontjain találhatók, s így komoly különbségek vannak "modernségük" között. A Művészeti Kar például a Zsolnay-negyedbe, azaz egy egészen új területre költözött néhány éve - ezzel szemben például az

Ifjúság úti épületegyüttes az elmúlt két évtizedben legfeljebb minimális rekonstrukciókon esett át. Ötmilliárdot költenek el évente Közismert tény, hogy évről évre egyre több külföldi diák tanul a Pécsi Tudományegyetemen, az intézmény népszerűsége töretlen a körükben. A közelmúltban lezárult tanévben

nagyjából négyszázzal többen voltak, mint tavaly - számuk elérte a 2500-at. Ezen diákok a tandíjukon felül is rengeteg pénzt költenek el a városban: a legutóbbi, ezt vizsgáló kutatás szerint egy évben nagyjából ötmilliárd forint kiadással számolhatunk - ebben benne van az albérletköltség mellett a napi étkezésre,

szórakozásra, közlekedésre elköltött pénz is. A diákok létszámának növelése tehát komoly gazdaságélénkítő hatással is bír: gyakorlatilag az élet minden területén éreztetné hatását. A betegellátás is javulni fog Az orvoskari építkezésekről, a készülő tervekről korábban beszélt lapunknak Miseta Attila, a kar dékánja.

Elmondta, hogy a cél egy modern campus kialakítása, amely nem csupán az oktatási igényeknek tud megfelelni: egy olyan komplexumról van szó, ahol a hallgatók és az oktatók részére kulturált étkezési és sportolási lehetőségek közül válogathatnak, ahol kényelmesen lehet tanulni, vagy csak szimplán olvasni,

internetezni. Miután az orvosképzés jelentős részben nem a karon, hanem az egyes klinikákon folyik, ezeken a helyszíneken is jelentős bővítésekre lesz szükség, ez pedig nem csupán az oktatás, hanem minden bizonnyal a betegellátás színvonalát is emelni fogja. A PTE Szigeti úti orvosi kara egy új épülettel

gyarapodik - a város pedig sok új diákkal    
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2016-07-06 bama.hu Az egyetemi beruházások a városképet is javítják
Lapunkban már korábban beszámoltunk arról, hogy a Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Program részeként 2019-ig összesen huszonnégymilliárd forintos támogatást kap a kormánytól. A befolyó pénzösszeg felhasználásával kapcsolatban megírtuk, hogy többek között az idegennyelvű orvosképzést fogják

fejleszteni, amelynek részeként megújul a jelenlegi orvoskari oktatási tömb és a kollégium, valamint egy új épületet is felhúznak a Szigeti úti campuson. 
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2016-07-05 Tolnai Népújság Nagy ívű fejlesztés a szekszárdi karon

Nagy ívű fejlesztés a szekszárdi karon SZEKSZÁRD Műszaki és élelmiszertudományi szakokat indítanak a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán (PTE KPVK). A Modern Városok Program részeként a kormány 24 milliárd forinttal támogatja a PTE-t, ebből a szekszárdi

karon megvalósuló új szakokhoz szükséges infrastrukturális beruházásokra 700 millió áll rendelkezésre. Prof. dr. Horváth Béla dékán elmondta, idén szeptembertől a szőlész-borász szak indul, gépészmérnöki szakon 2017-től tanulhatnak majd a diákok, 2018-ban pedig - a MAB akkreditációs eljárása után -

élelmiszertermékpálya-mérnöki szakot is indítanak. Új szakok indulnak Szekszárdon Több infrastruktúra-fejlesztést célzó beruházást tervez a PTE KPVK Műszaki és élelmiszer-tudományi szakokat indítanak a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán (PTE KPVK).

SZEKSZÁRD A szombati, diplomaátadó ünnepség előtt tartott sajtótájékoztatón a PTE rektora, prof. dr. Bódis József elmondta, a Modern Városok Program részeként a kormány 24 milliárd forinttal támogatja a PTE idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitásfejlesztést, valamint az egyetem kutatási

potenciáljának fejlesztését. Jelenleg 2965 külföldi hallgató tanul Pécsen, ez az egyetem összlétszámának 14-15 százaléka. Ha egy campuson meghaladja a tíz százalékot a külföldiek aránya, nemzetközi egyetemről beszélhetünk - tette hozzá Bódis József. Az elsődleges cél a PTE-n tanuló külföldi hallgatók létszámának

megduplázása, 2020-ra ez a szám elérheti az ötezret. A közelmúltban komoly struktúraváltást határozott el az egyetem vezetése, ez érintette a KPVK-t is. Szekszárdon nem elsősorban az idegennyelvű képzésekhez kapcsolódik a képzésfejlesztési anyag, hanem új szakok indítására és a magyar hallgatói létszám

növelésére vonatkozik. Az új szakokhoz szükséges infrastrukturális beruházásokra 700 millió forint áll rendelkezésre - jegyezte meg prof. dr. Horváth Béla, a PTE KPVK dékánja. Jelenleg 1300 fiatal tanul Szekszárdon, a hagyományos pedagógusképzést szeretnék megerősíteni, fejleszteni. Emellett indulnának a térségi

adottságokhoz rugalmasan illeszkedő, az egyetem kutatás-fejlesztési hátterére támaszkodó, a kari erőforrásokat összefogással mozgósítani képes, a piaci igényeket specifikusan kiszolgáló képzések. A szekszárdi karra fordítható támogatásból műszaki és élelmiszer-tudományi képzések indulnak. A gépészmérnök

kurzus - rendszertechnológiai specializációval - a paksi atomerőmű kapacitásfenntartó beruházásához szükséges ismereteket nyújt majd. Ez a képzés a társkar PMMIK-val együttműködve valósul meg. A megyeszékhely lesz a helyszíne a mérnöki (3,5 éves) szőlész-borász oktatásnak. Elsőként idén szeptembertől a

szőlész-borász szak indul, nappali és levelező tagozaton összesen ötven hallgatóval. Gépészmérnöki szakon 2017-től tanulhatnak majd a diákok. 2018-ban pedig - a MAB akkreditációs eljárása után - élelmiszertermékpálya-mérnöki szakot is indítanak. Dr. Horváth Béla aláhúzta, a képzésekhez szükséges infrastruktúra

(kutatólaboratóriumok) kiépítésére lesz szükség, illetve bizonyos kapacitásokat az SSZC-től vesznek igénybe. Felújítják a kar 280 férőhelyes kollégiumát is, egy hostel szintű diákotthon kialakítása a cél. Innováció és gazdaságélénkítés A következő évek a legjelentősebb változások a KPVK és a jogelőd karok életében.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, jelentős előrelépés ez a megye, a város és a kar életében is. A paksi bővítéshez kapcsolódóan megjegyezte, hogy az új szakok indításával a fejlesztési területtől 30 kilométerre található képzési központban új lendületet kaphat az

innováció és a gazdaságélénkítés is. A kurzusok célja a helyi fiatalok itthon tartása, széles körű, kurrens szakmai végzettség biztosítása. Államtitkárként azon lesz, hogy ezt a munkát segítse. Erősíteni a felsőoktatást a városban Ács Rezső polgármester is üdvözölte az egyetemfejlesztési koncepciót. Különösen

értékesnek tartja, hogy elsősorban helyi értékekre támaszkodó fejlesztések valósulnak meg a karon. Megjegyezte, a 700 milliárdos újítás helyben maradásra, visszatérésre ösztönzi a fiatalokat: szakmák felé orientálja a diákokat, munkalehetőséget biztosít nekik. Az új szakok indításának fontos üzenete, hogy az

egyetem és a KPVK nemcsak a városban, hanem a megyében gondolkodik. A város és a kar együttműködése nem fog megállni ezen a szinten, szeretnék tovább stabilizálni, erősíteni a felsőoktatatást a városban. Az asztalfőn Potápi Árpád János államtitkár (balról), dr. Horváth Béla dékán, dr. Bódis József rektor és Ács

Rezső polgármester a szombati sajtótájékoztatón    
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Potápi Árpád János államtitkár (középen, balról), dr. Horváth Béla dékán, dr. Bódis József rektor és Ács Rezső polgármester a szombati sajtótájékoztatón (Fotó: Mártonfai Dénes) Innováció és gazdaságélénkítés A következő évek a legjelentősebb változások a KPVK és a jogelőd karok életében. Potápi Árpád János, a

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, jelentős előrelépés ez a megye, a város és a kar életében is. A paksi bővítéshez kapcsolódóan megjegyezte, hogy az új szakok indításával a fejlesztési területtől 30 kilométerre található képzési központban új lendületet kaphat az innováció és a

gazdaságélénkítés is. A kurzusok célja a helyi fiatalok itthon tartása, széles körű, kurrens szakmai végzettség biztosítása. Államtitkárként azon lesz, hogy ezt a munkát segítse. A szombati, diplomaátadó ünnepség előtt tartott sajtótájékoztatón a PTE rektora, prof. dr. Bódis József elmondta, a Modern Városok Program

részeként a kormány 24 milliárd forinttal támogatja a PTE idegen nyelvű képzései bővítéséhez kapcsolódó kapacitásfejlesztést, valamint az egyetem kutatási potenciáljának fejlesztését. Jelenleg 2965 külföldi hallgató tanul Pécsen, ez az egyetem összlétszámának 14-15 százaléka. Ha egy campuson meghaladja a tíz

százalékot a külföldiek aránya, nemzetközi egyetemről beszélhetünk – tette hozzá Bódis József. Az elsődleges cél a PTE-n tanuló külföldi hallgatók létszámának megduplázása, 2020-ra ez a szám elérheti az ötezret. A közelmúltban komoly struktúraváltást határozott el az egyetem vezetése, ez érintette a KPVK-t is.

Szekszárdon nem elsősorban az idegennyelvű képzésekhez kapcsolódik a képzésfejlesztési anyag, hanem új szakok indítására és a magyar hallgatói létszám növelésére vonatkozik. 
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2016-07-04 Tolnai Népújság Tudást, értéket kaptak

Tudást, értéket kaptak SZEKSZÁRD Több mint száz frissen végzett hallgatót köszöntöttek a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szombati diplomaátadó ünnepségén. Az eseményen megjelenteket prof. dr. Bódis József, a PTE rektora és prof. dr. Horváth Béla

egyetemi tanár, a szekszárdi egyetemi kar dékánja köszöntötte. Használható tudás A frissen végzett hallgatókat köszöntötték A 2015/2016-os tanév tavaszi szemeszterének végén alapszakon (BA) és felsőoktatási szakképzésben sikeresen záróvizsgázott hallgatói számára rendezett diplomaátadó ünnepséget a

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK). SZEKSZÁRD A szombati ünnepségen közel 120, a pedagógusképzés, turizmus, szociális munka vagy kommunikáció területén végzett hallgató vehette át a végzettséget, szakképzettségét igazoló okiratot, valamint kilenc,

pályafutása jubileumát ünneplő idős pedagógust is köszöntöttek. Beszédében prof. dr. Bódis József, a PTE rektora megjegyezte, hogy járva az egyetem karainak ünnepségeit, Szekszárdon mindig az egyik legmeghittebb atmoszféra alakul ki. Ez a légkör realizálja azokat az értékeket, amelyekért érdemes küzdeni. A

megszerzett diplomával, jogosítvánnyal, oklevéllel a végzősök elindulnak a nagybetűs életbe. A papír sok mindenre feljogosítja őket, de az, hogy hogyan művelik majd a szakmájukat, már rajtuk múlik. Az alma maternek úgy tudják meghálálni az itt töltött éveket, hogy amire fogadalmat tesznek, azt a legmagasabb

szinten űzik. A karon tavaly lezajlott struktúraváltás kapcsán arról beszélt, hogy a felsőoktatás Szekszárdon hosszú távon fennmarad. Ebben a munkában a PTE szorosan együttműködik a KPVK-val. A Modern Városok Programnak köszönhetően komoly anyagi forrás áll rendelkezésükre. Prof. dr. Horváth Béla

egyetemi tanár, a KPVK dékánja kiemelte, az utolsó előadás utolsó percei következnek, a vizsgára majd később, az életben kerül sor. Hangsúlyozta, a most végző diákok azt kapták az egyetemtől, amit a campus ad - tudást. A fogalom most is azt jelenti, mint 650 évvel ezelőtt, olyan információkat szereznek a hallgatók,

amivel több lesz, más lesz az ember. A kar vezetője aláhúzta, sokféle értéket igyekeztek átadni, ezek közül legfontosabb a hűség: a közösséghez, a megyéhez, a hazához. Azt kívánta a frissen végzetteknek, hogy szívük mélyén mindig "itthon" legyenek, őrizzék meg a magyar nyelv tisztaságát, zamatát.    A kar vezetése és 

kollektívája hagyományosan a diplomaátadó ünnepségen köszönti a tanév során tudományos, szakmai elismerésben részesülő oktatóit, munkatársait. A szekszárdi campus oktatói közül az egyetemi szabályzatban előírt nyilvános eljárás lefolytatása után habilitált doktori címet vehetett át a neveléstudományok

területén dr. Kurucz Rózsa oktatási dékánhelyettes, főiskolai tanár, és dr. Bús Imre tanszékvezető főiskolai tanár. Díszoklevelek A diplomaátadó ünnepségen köszöntötték az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett pedagógusokat. Ezúttal kilenc kiváló pedagógusnak adták át az életpálya elismerését tükröző jubileumi

diplomát. A KPVK jogelőd intézményeiben diplomát szerzett jubilálók: Gilicze Józsefné tanító, gyémánt fokozatú díszoklevél (60 év); Horváth Ferencné tanító, gyémánt fokozatú díszoklevél; Kocsis Jánosné tanító, gyémánt fokozatú díszoklevél; dr. Nagy Andorné tanító, gyémánt fokozatú díszoklevél; Nagy István tanító,

gyémánt fokozatú díszoklevél; Szauter Mihályné óvónő, gyémánt fokozatú díszoklevél. Más intézményben végzett, aktív éveiket Tolna megyei oktatási intézményekben töltött jubilálók: Véghelyi Józsefné tanár (PTE TTK), arany fokozatú díszoklevél (50 év); Merkl Jánosné tanár (PTE TTK), arany fokozatú díszoklevél;

Dér Lászlóné óvónő, a Gyakorlóóvoda első óvodavezetője (NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar), arany fokozatú díszoklevél. Kiemelkedő tanulás, közösségi munka A diplomaátadó ünnepségen Bezerédj Amália Emlékérmet és Emléklapot kapott: Bíró Dóra, Károlyi Dorina és Szentgyörgyvári Tamás. Könyvjutalomban

részesülő hallgatók: Aranyos Katalin, Blum Zsanett, Tóth Eszter, Takács Krisztina, Gáspár Csilla, Huth Anita, Juhász Bence. Szintén könyvjutalomban részesült a Rózsa Borka Alapítvány részéről Gombos Renáta. A kollégiumi bizottság részéről jutalomban részesült Boda Réka. A legkiválóbb tanító szakos hallgatók az

elmúlt hat év során minden alkalommal dobogós helyezést értek el az Országos Tanítási Versenyeken. Tóth Eszter az idei tanévben 2. helyezést ért el a XXI. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen. Felkészülését Rózsa Gabriella és Tancz Tünde segítette. Dr. Bódis József, az egyetem rektora beszédében megjegyezte,

hogy a megszerzett diploma sok mindenre feljogosítja az itt végzetteket, de az, hogy hogyan művelik majd a szakmájukat, már rajtuk múlik.  
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2016-07-03 eduline.hu Borásznak is mehettek majd a PTE-re
Az új szakokhoz szükséges infrastrukturális beruházásokra 700 millió forint áll rendelkezésre a Modern városok program keretében, a PTE-nek jutó 24 milliárd forintos forrásból a jövőben. A szekszárdi karra fordítható támogatásból a műszaki és élelmiszertudományi képzésekhez szükséges kutatólaboratóriumokat

hoznak létre, emellett felújítják a kar 280 személyes kollégiumát.Elsőként ez év szeptemberétől három és fél éves szőlész-borász mérnöki szak indul a PTE szekszárdi és természettudományi karának együttműködésével, nappali és levelező tagozaton összesen 50 hallgató számára, 2018-ban pedig - Magyarországon

még nem oktatott - élelmiszer-termékpálya mérnöki szakot is indítanak - mondta Horváth Béla, a kar dékánja.
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2016-07-02 vs.hu Bormérnököket és atommérnököket képeznek Szekszárdon
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2016-07-02 agrotrend.hu Szőlész szak indul ősztől a PTE szekszárdi karán
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2016-07-02 pecsiujsag.hu Új szakok indulnak a PTE szekszárdi karán, szőlész-borász mérnököket is képeznek
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2016-06-16 HVG Járat Münchenbe
Pécs azért indítana járatot Münchenbe, mert a Pécsi Tudományegyetemen "ma is több mint 2 és fél ezer, javarészt német hallgató tanul. A szám a Modern városok program keretein belül az egyetemen véghezvitt különböző fejlesztések segítségével néhány éven belül ötezerre nő" - válaszolta a HVG-nek az

önkormányzat sajtóosztálya, hozzátéve, a légitársaság kiválasztásáról még nem döntöttek. A közbeszerzési kiírásban a BMI Regionalt jelölik meg olyan légitársaságként, amellyel Tiboldinak egyeztetnie kell a járat beindításáról. 

http://www.turizmusonl

ine.hu/cikk/ilyen_lett_az

_uj_pecsi_allatkert

2016-05-23 turizmusonline.hu Ilyen lett az új pécsi állatkert
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2016-05-23 baranyanet.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert
A fejlesztésnek köszönhetően a huszonegyedik századi kihívásoknak, biztonságtechnikának és turisztikai elvárásoknak megfelelő új létesítmény jött létre - emelte ki köszöntőjében Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. Hozzátette: a

beruházás hozzájárul ahhoz, hogy Pécs az egyik legfontosabb magyarországi turisztikai desztináció legyen. Eddig nem látott fejlesztési források áramoltak és fognak még Pécsre érkezni - hangsúlyozta Rákossy Balázs, utalva az új állatkert mellett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Modern városok program keretében

tervezett 24 milliárd forintos fejlesztésére. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere felidézte, hogy a korábbi leromlott állapotú állatkert veszélyeztette a város ivóvízbázisát, az intézményt bezárás, felszámolás fenyegette.

http://www.napimagazi

n.hu/megnyilt-a-

nagykozonseg-elott-az-

uj-pecsi-allatkert/

2016-05-22 napimagazin.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert
Eddig nem látott fejlesztési források áramoltak és fognak még Pécsre érkezni – hangsúlyozta Rákossy Balázs, utalva az új állatkert mellett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Modern városok program keretében tervezett 24 milliárd forintos fejlesztésére. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere felidézte, hogy a

korábbi leromlott állapotú állatkert veszélyeztette a város ivóvízbázisát, az intézményt bezárás, felszámolás fenyegette.

http://www.hirfroccs.hu

/kultura/atadtak-a-

felujitott-pecsi-

allatkertet-5086

2016-05-21 hirfroccs.hu Átadták a felújított pécsi állatkertet
Átadták a látogatóknak pénteken az 1,8 milliárd forintos beruházással kialakított új pécsi állatkertet.A fejlesztésnek köszönhetően a 21. századi kihívásoknak, és turisztikai elvárásoknak megfelelő új létesítmény jött létre. Eddig nem látott fejlesztési források áramoltak és fognak még Pécsre érkezni - hangsúlyozta

Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára, utalva az új állatkert mellett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Modern városok program keretében tervezett 24 milliárd forintos fejlesztésére. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere felidézte,

hogy a korábbi leromlott állapotú állatkert veszélyeztette a város ivóvízbázisát, az intézményt bezárás, felszámolás fenyegette.  ...

http://www.kisalfold.hu

/belfold_hirek/megnyilt

_a_felujitott_pecsi_allat

kert_-_sok-

sok_foto/2475380/

2016-05-21 kisalfold.hu Megnyílt a felújított pécsi állatkert - sok-sok fotó

http://www.pecsinapila

p.hu/cikk/Megnyitotta_

kapuit_az_uj_pecsi_allat

kert/198553/

2016-05-21 pecsinapilap.hu Megnyitotta kapuit az új pécsi állatkert

A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere és Rákossy Balázs, az NGM európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. A fejlesztésnek köszönhetően a huszonegyedik századi kihívásoknak, biztonságtechnikának és turisztikai elvárásoknak megfelelő új létesítmény jött létre -

emelte ki köszöntőjében Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. Hozzátette: a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy Pécs az egyik legfontosabb magyarországi turisztikai desztináció legyen. Eddig nem látott fejlesztési források áramoltak és

fognak még Pécsre érkezni - hangsúlyozta Rákossy Balázs, utalva az új állatkert mellett a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Modern városok program keretében tervezett 24 milliárd forintos fejlesztésére. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere felidézte, hogy a korábbi leromlott állapotú állatkert veszélyeztette a

város ivóvízbázisát, az intézményt bezárás, felszámolás fenyegette. A városvezető szólt arról is, hogy 2010 után fogalmazódott meg a mostani projekt szándéka, amelynek megvalósításához kizárólag európai uniós forrást használtak fel. A beruházás legnagyobb részét a környező vízbázisok megóvására fordították -

részletezte, hozzátéve, hogy a város beruházásnak köszönhetően minden szempontból nagyot lépett előre.

http://www.csalad.hu/2

016/05/20/mar-

latogathato-az-uj-pecsi-

allatkert/

2016-05-20 csalad.hu Már látogatható az új pécsi állatkert
http://www.ma.hu/belf

old

2016-05-20 belfold.ma.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert

http://www.hirado.hu/2

016/05/20/megnyilt-a-

nagykozonseg-elott-az-

uj-pecsi-allatkert/

2016-05-20 hirado.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert

http://www.kormany.h

u/hu/nemzetgazdasagi-

miniszterium/unios-

forrasok-

felhasznalasaert-felelos-

allamtitkarsag/hy/megn

yilt-a-nagykozonseg-

elott-az-uj-pecsi-

allatkert

2016-05-20 kormany.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert

http://webradio.hu/hire

k/kultura/megnyilt_a_n

agykozonseg_elott_az_u

j_pecsi_allatkert

2016-05-20 webradio.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert

http://www.pecsiujsag.

hu/pecs/hir/helyi-

hireink/megnyilt-a-

nagykozonseg-elott-az-

uj-pecsi-allatkert-

elsosok-ismerkedtek-

meg-eloszor-az-uj-

lakokkal?utm_source=fe

edburner&utm_medium

=feed&utm_campaign=F

e



2016-05-20 pecsiujsag.hu Megnyílt a nagyközönség előtt az új pécsi állatkert, elsősök ismerkedtek meg először az új lakókkal
http://nepszava.hu/cikk

/1094496-megnyilt-az-

uj-pecsi-allatkert/

2016-05-20 nepszava.hu Megnyílt az új pécsi állatkert
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2016-05-02 Magyar Idők Béremelések és fejlesztések az oktatás minden területén

Béremelések és fejlesztések az oktatás minden területén *A doktoranduszképzés átalakítására 832 millió forint pluszforrás jut A köznevelési intézmények csaknem 131 milliárd, a felsőoktatási intézmények több mint 44 milliárd forint pluszforráshoz jutnak jövőre. A 2017-es költségvetés tervezetében szereplő

többlettámogatásból jut egyebek mellett a pedagógusok béremelésére és tankönyvfejlesztésre. A pluszforrás a felsőoktatásban dolgozók bér-, továbbá a doktoranduszhallgatók ösztöndíjemelésére is szolgál. Nagyobb forrásra számíthatnak jövőre a köznevelési és a felsőoktatási intézmények egyaránt: a 2017-es

központi költségvetés az ideihez képest több mint 175 milliárd forint többlettámogatást tartalmaz számukra. Az oktatási államtitkárság lapunkat úgy tájékoztatta: az átalakuló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ plusz 105,7 milliárd forintot kap 2017-ben. Ebből például 205 millió forint jut a pedagógusok oktató-

nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatására. A köznevelési célú humán szolgáltatásokra ugyancsak több jut jövőre, erre csaknem 190 milliárdot különítettek el az idei 166 milliárddal szemben. Az államtitkárság felhívta a figyelmet, erre azért van szükség, hogy a kevesebb mint hét évvel nyugdíj előtt álló,

pedagógus I. fokozatban lévő pedagógusok automatikusan, a minősítési eljárás alól mentesülve pedagógus II. fokozatba kerülhessenek. A jövő évi költségvetés alapján a hit- és erkölcstan oktatására és tankönyvtámogatásra plusz 1, 1 milliárd forintot, így összesen 4,8 milliárd forintot biztosítanak az idei 3,7 milliárd

forint helyett. A Nemzeti Pedagógus Kar működtetésére 20 millió forint plusztámogatás jut. Jövőre jelentős többletforrásra számíthat a felsőoktatás is. A kormány az oktatók, a kutatók és a tanárok bérrendezésére 2,7 milliárd forintot szán. Az államtitkárság emlékeztetett: míg számukra idén 15 százalékos béremelést

biztosított a kabinet, jövőre és 2018-ban újabb 5-5 százalékos bérfejlesztést hajt végre. A képzési támogatás - amely a felsőoktatási intézmények állami támogatásának fő elemét adja - többlete 2,3 milliárd forint lesz. Az államtitkárság felhívta a figyelmet: az állami ösztöndíjasok létszáma felmenő rendszerben 2017-re is

tovább nő, miközben a "kifutó", államilag támogatott hallgatók száma elhanyagolható mértékűre csökken. Az állami ösztöndíj mértéke lényegesen magasabb, mint a régi képzési normatív támogatás, ezért a képzési támogatás végösszege nő 2017-ben. Összesen 4,5 milliárd forinttal nagyobb forrás áll majd

rendelkezésre a Stipendium Hungaricum programra, amely a külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak támogatását tűzte ki célul. Kiemelt forráshoz jut a doktoranduszképzés is, amelynek átalakítására 832 millió forint pluszforrást biztosít a kabinet. Emlékeztettek: az idén

szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezések szerint a doktori képzésben részt vevő hallgatók ösztöndíja a 2016 első félévéhez képest megemelkedik. A költségvetés alapján a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650 éves jubileuma jövőre 365 millió forintot, míg a Modern városok program részeként az

intézmény idegen nyelvű képzéseinek bővítése 12, 3 milliárd forintot igényel. A Testnevelési Egyetem új campusának kialakítására 17,5 milliárd jut, a Moholy- Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása pedig 3, 8 milliárd forint költséggel jár majd 2017-ben. Az állami

intézményfenntartó 105 milliárddal többet kap    
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2016-04-30 Új Dunántúli Napló A legjobbak között

*Népszerű a pécsi egyetem a jelentkezők körében Az idei jelentkezési adatok azt mutatják, hogy őrzi helyét a legszűkebb élbolyban a Pécsi Tudományegyetem. A Pécsi Tudományegyetemre ebben az évben 13.462-en jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy 2013 óta folyamatosan nő az ide pályázók száma. 2013-ban volt

a mélypont (11 526), azóta viszont minden évben többen célozzák meg valamelyik pécsi képzést. Tavaly 12.373 jelentkezést regisztráltak, ez nőtt most 1089-cel, ami közel tízszázalékos javulást jelent. Ezt azért érdemes külön kiemelni, mert országos szinten csak ötszázalékos javulás tapasztalható. - A jelentkezők

számát nézve, akárcsak tavaly, idén is a negyedikek vagyunk - mondta ennek kapcsán Berke Gyula oktatási rektorhelyettes. - Ez több dolognak is köszönhető. Az egyik az a kormányzati törekvés, amely a felsőoktatás racionalizálást célozza. A másik a felvételihez kapcsolódó marketingtevékenységünk, amely, ezek

szerint jól sikerült. A jelentkezések kapcsán az is kérdés, hogy hányadik helyen jelöli meg a fiatal az intézményt. Ezen a téren a PTE a többi nagy egyetemhez hasonlóan a "nagyjából 50 százalék" csoportba tartozik - a 13 462-ből 6318-an írták be az első helyre valamelyik pécsi képzést, ennyien gondolják tehát úgy,

hogy a PTE-re jönnének. - Ezenfelül azonban azt is ki kell emelni, hogy minden szinten tapasztalható növekedés: a mesterképzéseinkre és a doktori iskolákba is többen jelentkeztek, mint tavaly - tette hozzá Berke Gyula. - Ez azért fontos, mert az egyetem megtartó erejéről árulkodik. Jövő szeptemberben ráadásul az

alapításunk 650. évfordulóját is ünnepeljük, azt gondolom, ennek szintén pozitív hatása lehet a jelentkezésekre. Érdemes még megemlíteni a folyamatosan fejlődő ösztöndíjrendszerünket, amelynek segítségével egyre többen jöhetnek úgy tanulni, hogy ehhez anyagi támogatást is kapnak. Még több külföldi diák

várható A jelentkezési számadatokban természetesen nincsenek benne a külföldi hallgatók, márpedig ezen a téren minden túlzás nélkül is jelentős előrelépés prognosztizálható már ebben az évben. Ahogy már többször megírtuk, a kormányzat a Modern Városok Program keretében kiemelten támogatja a Pécsett

tanuló külföldi diákok számának növelését, s erre komoly forrásokat is biztosított. Ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ugyan még mindig a legtöbben az orvosi kar képzéseire jelentkeznek, de egyre népszerűbb a bölcsészkar angol nyelvű pszichológia szakja, illetve a Műszaki és Informatikai Kar idegen nyelvű

képzése. A fentieken túl az angol nyelvű doktori képzéseknél is nagyobb érdeklődés tapasztalható, mint a korábbi években, úgyhogy minden valószínűség szerint itt is több diák lesz.    Az országos javulást is jóval meghaladja a Pécsi Tudományegyetemé  

http://www.pecsma.hu/
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jatszoter-lehet-a-

magashaz-helyen/

2016-04-20 pecsma.hu Park és játszótér lehet a Magasház helyén

Az önkormányzat tervei szerint parkot és játszóteret hoznak létre a jelenleg bontás alatt lévő Magasház helyén. A 134 millió forintos projekt során nem csupán az érintett terület fejlesztésére kerül sor, hanem az egész városrész is profitálhat a beruházásból. Folyamatos a munka Kelet-Közép-Európa legnagyobb

lakatlan épületén, a bontási munkálatok szemmel láthatók az építményen. A pécsi önkormányzat elképzelései szerint ugyanakkor a 25 emeletes végleges eltüntetése után nem marad parlagon a terület, mert parkot és játszóteret alakítanak ki a helyén. A projekt szükségességét az is jelzi, hogy a szigeti városrész ezen

szakasza lendületes fejlődésnek indult, hiszen megújult a Rókus-sétány és a Gosztonyi utcai óvoda, magánberuházók élesztették újra az egykori Szliven áruházat, ráadásul a kormány a Modern Városok Program keretében nemrég 24 milliárd forintos támogatást biztosított a PTE Szigeti úti komplexumának

fejlesztéséhez is.
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2016-02-12 Világgazdaság Idén Székesfehérvár kapja a legtöbb pénzt
Az idei támogatási lista második helyezettje Pécs: a városnak 8,25 milliárd forint jut az idei büdzséből. Ebből több mint 4,45 milliárd forintot a Pécsi Tudományegyetem kapacitásfejlesztésére fordíthatnak, részben annak érdekében, hogy minél több külföldi tanulhasson a városban. Mindezeken túl 1,2 milliárd forintot

juttatnak a Zsolnay Kulturális Negyed, a Pannon Filharmonikusok és a Kodály Központ hatékonyabb üzemeltetését biztosító új működési, fenntartási modell kidolgozására. A támogatási összeg nagyságrendje alapján Nyíregyháza is dobogós lett, a szabolcsi város 5,26 milliárd forintot kap. Ebből a legnagyobb szeletet,

3,5 milliárd forintot a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút kiépítése viszi el.

http://www.edupress.h

u/index.php/felsooktata

s/232-nagy-fejlesztes-

elott-all-a-pecsi-

tudomanyegyetem

2016-02-11 edupress.hu Nagy fejlesztés előtt áll a Pécsi Tudományegyetem

A rektor arra is kitért, hogy bár a Modern városok program keretében megvalósuló fejlesztések zászlóshajója a pécsi orvosképzéshez kötődik, a teljes program számos más – elsősorban idegen nyelven folyó – képzést is érint. A fejlesztések keretében modernizálják a klinika Rákóczi úti épületeinek egy részét, illetve az

egészségtudományi kar épületegyütteseit. Földesi Gabriella, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) főosztályvezetője kiemelte, a fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi mintegy 2700-ról 2020-ig ötezerre emelkedhet a Pécsen tanuló külföldi hallgatók száma. Közölte, a kormány 2016-ban 4,5 milliárd forintot,

2017-ben 12,3 milliárdot, az azt követő években pedig évente négymilliárd forint feletti összeget biztosít az egyetemnek. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja úgy fogalmazott, „a 24 milliárd forintos induló keret kiegészülve az európai uniós pályázati forrásokkal négy év alatt 40 milliárd forintos programot jelenthet az

egyetem számára”. A kancellár fontosnak nevezte, hogy az egyetem úgy alakítsa közbeszerzési eljárásait, hogy azokban minél nagyobb arányban tudjanak részt venni pécsi és baranyai vállalkozások. Reményének adott hangot, hogy a fejlesztések öt-hatmilliárd forintos magántőke-beruházást is vonzhatnak.

Példaként ingatlan-beruházásokat és szolgáltatásfejlesztéseket említett Jenei Zoltán. Miseta Attila, a PTE Általános Orvostudományi Karának dékánja kifejtette, mind az oktatói állomány, mind az infrastruktúra tekintetében elégtelenek a feltételek az orvoskaron, így azok fejlesztése szükséges. Közölte, az eredetileg

200 fősre tervezett évfolyamokon rendszeresen 600 hallgatót oktatnak. Kiemelte: a fejlesztések az oktatás minőségének emelését is célul tűzték ki. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere az eseményen azt mondta, a PTE fejlesztése révén a baranyai megyeszékhely is erősödni tud, jelentősége tovább

növekedhet.

http://www.portfolio.hu
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2016-02-10 portfolio.hu Gigantikus támogatást kap Pécs
A Modern Városok Program keretében Pécs is állami támogatáshoz jut, egy friss kormányhatározat forrást biztosít a Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzések bővítéséhez. A kormányhatározat kimondja, hogy A kormány egyetért a Pécsi Tudományegyetem idegen nyelvű képzések bővítését célzó

kapacitásfejlesztési tervének megvalósításához szükséges beruházás állami támogatásával és hogy az építtető a Pécsi Tudományegyetem. 
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2016-02-10 Magyar Idők Kormányzati támogatás a pécsi egyetem fejlesztésére

Példátlan fejlesztés előtt áll a Pécsi Tudományegyetem (PTE), ami megalapozhatja a felsőoktatási intézmény jövőjét - jelentette be Bódis József rektor a baranyai megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón tegnap. Az egyetem vezetője felidézte, ettől az évtől 2019-ig a PTE mintegy 24 milliárd forint kormányzati forrást

fordíthat a külföldi hallgatók számának jelentős növelésére, az oktatás minőségének emelésére, campusfejlesztésre, a klinikum modernizációjára és az egészségtudományi kar épületegyütteseire is. A rektor kitért arra, hogy bár a Modern városok program részeként megvalósuló fejlesztések zászlóshajója a pécsi

orvosképzéshez kötődik, annak számos más - elsősorban idegen nyelven folyó - képzés is része lesz. Földesi Gabriella, az Emberi Erőforrások Minisztériuma főosztályvezetője ismertette: a kabinet 2016-ban 4,5 milliárd forintot, 2017-ben 12,3 milliárdot, az azt követő években pedig évente négymilliárd forint feletti

összeget biztosít az egyetemnek. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja fontosnak nevezte, hogy az egyetem úgy alakítsa közbeszerzési eljárásait, hogy azokban minél nagyobb arányban tudjanak részt venni pécsi és baranyai vállalkozások. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), a város polgármestere az eseményen azt mondta, a PTE

fejlesztése révén a baranyai megyeszékhely is erősödni tud, jelentősége tovább növekedhet  
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2016-02-10 Új Dunántúli Napló Óriásberuházás indulhat a PTE-n

Pécs Összesen huszonnégymilliárd forintos támogatást kap a Pécsi Tudományegyetem a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan az elkövetkező években. Ebből elsősorban az idegen nyelvű orvosképzést fogják fejleszteni: megújul a jelenlegi campus és a kollégium, valamint egy új épületet is felhúznak. A

fentieken túl modernizálni fogják a Klinikai Központ Rákóczi úti épületeinek egy részét, az Egészségtudományi Kar épületegyütteseit, a költséghatékonyság növelése érdekében pedig egy telephelyre költözik a Műszaki és Informatikai Kar. *Nem volt még ekkora fejlesztés a PTE-n Meglesz a helye annak az összesen

huszonnégymilliárd forintnak, amellyel a kormány támogatja a Pécsi Tudományegyetemet - erről is szólt a tegnapi sajtótájékoztató. Pécs - A részletekben megérkező huszonnégymilliárd forint olyan lehetőségeket teremt, amelyek megalapozhatják a Pécsi Tudományegyetem jövőjét - mondta a keddi sajtótájékoztató

legelején Bódis József rektor. - Egyetemünk alapításának 650. évfordulója megágyaz ennek a beruházásnak: nem volt még soha ilyen mértékű fejlesztés a PTE életében. A cél az, hogy a külföldi hallgatók létszámát 2020-ra a jelenlegi 2700-ról 5000-re növeljük, ehhez azonban mindenképpen infrastrukturális

beruházásokra van szükség. Ezzel a kormányzati támogatással minden akadály elhárult ez elől - a cél az, hogy ezzel a lehetőséggel maximálisan éljünk is.   

http://www.baranyanet.

hu/cikkek/peldatlan-

fejlesztes-elott-all-az-

egyetem-22146

2016-02-10 baranyanet.hu Példátlan fejlesztés előtt áll az egyetem

Példátlan fejlesztés előtt áll a Pécsi Tudományegyetem (PTE), ami megalapozhatja a felsőoktatási intézmény jövőjét - jelentette ki Bódis József rektor kedden a baranyai megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón. Bódis József felidézte, hogy a PTE mintegy 24 milliárd forint kormányzati forrást fordíthat idéntől 2019-

ig a külföldi hallgatók számának jelentős növelésére, az oktatás minőségének emelésére, campusfejlesztésre és a klinikum modernizációjára. A rektor arra is kitért, hogy bár a Modern városok program keretében megvalósuló fejlesztések zászlóshajója a pécsi orvosképzéshez kötődik, a teljes program számos más -

elsősorban idegen nyelven folyó - képzést is érint. A fejlesztések keretében modernizálják a klinika Rákóczi úti épületeinek egy részét, illetve az egészségtudományi kar épületegyütteseit - olvasható az eseményen kiosztott írásos összegzésben. Földesi Gabriella, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi)

főosztályvezetője kiemelte, a fejlesztésnek köszönhetően a jelenlegi mintegy 2700-ról 2020-ig ötezerre emelkedhet a Pécsen tanuló külföldi hallgatók száma. Közölte, a kormány 2016-ban 4,5 milliárd forintot, 2017-ben 12,3 milliárdot, az azt követő években pedig évente négymilliárd forint feletti összeget biztosít az

egyetemnek. Jenei Zoltán, a PTE kancellárja úgy fogalmazott, "a 24 milliárd forintos induló keret kiegészülve az európai uniós pályázati forrásokkal négy év alatt 40 milliárd forintos programot jelenthet az egyetem számára". A kancellár fontosnak nevezte, hogy az egyetem úgy alakítsa közbeszerzési eljárásait, hogy

azokban minél nagyobb arányban tudjanak részt venni pécsi és baranyai vállalkozások. Reményének adott hangot, hogy a fejlesztések 5-6 milliárd forintos magántőke-beruházást is vonzhatnak. Példaként ingatlanberuházásokat és szolgáltatásfejlesztéseket említett Jenei Zoltán. Miseta Attila, a PTE Általános

Orvostudományi Karának dékánja kifejtette, mind az oktatói állomány, mind az infrastruktúra tekintetében elégtelenek a feltételek az orvoskaron, így azok fejlesztése szükséges. Közölte, az eredetileg 200 fősre tervezett évfolyamokon rendszeresen 600 hallgatót oktatnak. Kiemelte, a fejlesztések az oktatás

minőségének emelését is célul tűzték ki.    Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere az eseményen azt mondta, a PTE fejlesztése révén a baranyai megyeszékhely is erősödni tud, jelentősége tovább növekedhet.

http://www.pecsma.hu/

pte/24-milliardos-

fejlesztes-indul-a-pte-n/

2016-02-09 pecsma.hu 24 milliárdos fejlesztés indul a PTE-n

Eddig nem látott lehetőség előtt áll a Pécsi Tudományegyetem, miután a Modern Városok Program (MVP) keretében 24 milliárdos állami támogatásból valósíthatja meg az orvostudományi kar által megálmodott kampuszfejlesztést. Ezáltal 2020-ig megduplázódhat a Pécsen tanuló külföldi hallgatók száma, amelyhez az

oktatói létszám szükséges bővítése is hozzájárulhat. Bódis József rektor az erről szóló keddi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy ha 1367-ben nem alapítják meg Pécsen Magyarország első egyetemét, akkor most nem kerülhetne sor azokra a fejlesztésekre, amelyek révén a PTE megalapozhatja jövőjét. – 2017-ben

ünnepeljük a pécsi tudományegyetem megalapításának 650. évfordulóját. A kormány támogatásával sosem látott mértékű fejlesztés valósulhat meg Pécsen az oktatás területén. A jelenlegi 2700 külföldi hallgató létszámának ötezerre való emelésével azonban nemcsak a város, a magyar diákok, hanem a régió is

profitálhat – mondta a rektor. Páva Zsolt polgármester kiemelte, hogy az egyetem sajátos szerepet játszik a város életében, hiszen olyan munkáltató, erőforrás, amely meghatározza Pécs mindennapjait. Jenei Zoltán kancellár hozzátette, hogy a PTE feladata a következő néhány évben mind a hazai, mind a nemzetközi

szinten sokkal versenyképesebb egyetemi környezetet hozzon létre.
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2016-02-01 Új Dunántúli Napló Hadapródiskola állt egykor az orvoskar helyén

Pompázatos, Alpár Ignác által tervezett neobarokk épületből lett egy sablonos kocka Az elmúlt hetek egyik legfontosabb és legjobb híre Péccsel kapcsolatban az volt, hogy több év alatt 24 milliárd forintot kaphat a Pécsi Tudományegyetem a kormánytól egy új campus kialakítására - és a jelenlegi felújítására -, és így

mód nyílik elsősorban az orvostudományi kar külföldi hallgatói létszámának akár megduplázására is. A pénzt Pécs a Modern Városok Program keretében kapja meg.  Az orvoskar kétségkívül az egyik legelismertebb egysége a pécsi universitasnak, azonban a város építészetileg egyik legfájóbb emléke is egyben. Ahogyan 

arra több olvasónk személyesen is emlékezhet - gyerekeik, unokáik azonban már talán hírből sem tudják -, az egykori POTE helyén korábban egy egészen másfajta iskola működött, és egy egészen másfajta épület állott. Az 1898-ra megépült pécsi hadapródiskola épületét azonban a múlt század hatvanas éveiben a

csupasz falaira verték szét, és "modernizálták". A kivételes szépségű, kétszárnyú neobarokk épületet Alpár Ignác tervezte, és egyes vélemények szerint a térség, de talán az egész Dunántúl legszebb, páratlan épülete volt. Az építkezés 1897 őszén kezdődött, fővállalkozója budapesti volt, de alvállalkozóként sok pécsi

iparos is jelentős munkát kapott. Összesen négymillió téglát használtak fel, volt nem is egyszer, hogy ezer munkás is dolgozott egyszerre a területen. Az épületegyüttes aztán végül egy év alatt, 1898 augusztusára készült el.  
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2016-01-23 pecsinapilap.hu 24 milliárd forintot kap a PTE campusfejlesztésre

Huszonnégymilliárd forint költségvetési forrást kap a Pécsi Tudományegyetem (PTE) campusfejlesztésre 2019-ig - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a baranyai megyeszékhelyen pénteken. Hoppál Péter sajtótájékoztatón kiemelte, az összeget több lépcsőben a PTE és az

egyetem orvoskara idegen nyelvű képzéseinek kapacitásfejlesztéséhez, illetve tudománypotenciáljának emeléséhez biztosítja a kormány. Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy Pécs a Modern városok program keretében tavaly áprilisban vállalta, hogy megduplázza az ott tanuló külföldi diákok számát, amelyhez

infrastrukturális fejlesztések is szükségesek. A PTE-n a magyarok mellett mintegy 80 ország több mint 2700 hallgatója tanul jelenleg. Az államtitkár felidézte, hogy a kormány 565 millió forinttal támogatja a pécsi egyetem alapításának 650. évfordulóját ünneplő 2017-es jubileumi év eseményeit. Magyarország első

egyetemét 1367. szeptember 1-jén alapította Nagy Lajos király, V. Orbán pápa engedélyével. Az évforduló alkalmából a PTE a városi önkormányzattal és a pécsi katolikus egyházmegyével együtt jubileumi ünnepségsorozatot szervez. Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere a pénteki sajtóeseményen úgy

fogalmazott, "viharos gyorsasággal született meg a kormánydöntés az egyetem fejlesztéséről".
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2016-01-22 stop.hu Campusfejlesztésre 24 milliárd forintot kap a PTE
Huszonnégymilliárd forint költségvetési forrást kap a Pécsi Tudományegyetem (PTE) campusfejlesztésre 2019-ig - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára a baranyai megyeszékhelyen pénteken. Hoppál Péter sajtótájékoztatón kiemelte, az összeget több lépcsőben a PTE és az

egyetem orvoskara idegen nyelvű képzéseinek kapacitásfejlesztéséhez, illetve tudománypotenciáljának emeléséhez biztosítja a kormány. Hoppál Péter emlékeztetett arra, hogy Pécs a Modern városok program keretében tavaly áprilisban vállalta, hogy megduplázza az ott tanuló külföldi diákok számát, amelyhez

infrastrukturális fejlesztések is szükségesek.  Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) Pécs polgármestere a pénteki sajtóeseményen úgy fogalmazott, "viharos gyorsasággal született meg a kormánydöntés az egyetem fejlesztéséről". 
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2015-05-01 kormany.hu Lázár János azonnali helyszíni vizsgálatot rendelt el az Illatos úton
Magyarország nemzetközi orvosképző központ lehet Azzal kapcsolatban, hogy a Modern városok program részeként Orbán Viktor miniszterelnök a héten Pécsen tárgyalt, és találkozott a Pécsi Tudományegyetem vezetőivel is, a Miniszterelnökség vezetője elmondta: a kormányfő arra kérte Balog Zoltánt, az emberi

erőforrások miniszterét és Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárt, hogy készítsenek előterjesztést a kabinetnek a magyarországi orvosképzés jövőjéről, az orvosi egyetemek fejlesztéséről, különösképpen Pécs orvosi karának szerepéről. A cél, hogy Magyarország a legjobb színvonalú orvosképző központok

közé kerülhessen - emelte ki.


