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K e d v e s           !

Nagy örömmel köszöntünk a PTE művészeti Karán! Mielőtt 
szorgos munkába kezdenél az évkezdés alkalmával, ezzel a 
kis újsággal kedveskedünk neked, hogy egyszerűbben indul-
hasson a tanév. Igyekeztünk minél több hasznos információt 
is összeszedni annak érdekében, hogy könnyebben eligazodj 
majd a kari ügyintézés útvesztőjében. Tájékoztató cikkekként 
olyan témákat választottunk, amik megkímélnek majd attól, 
hogy az év elején úgy kelljen majd körbefutkosnod a kart, 
mint anno nekünk. :)
Mindemellett egy kezdő képet is szeretnénk mutatni neked 
a közösségünkről és a rád váró programokról. Egy kis 
könyvecskébe nem lehet persze belesűríteni minden tudni-
valót a lendületes évkezdéssel kapcsolatban, ezért ha rész-
ben azért szeretnél a sötétben tapogatózni az orientációs 
napon a hamisíthatatlan „megszeppent gólya” életérzéssel, 
ajánljuk, hogy ne gyere el a gólyatáborba, mert ott aztán 
tényleg megismerkedhetsz még a leendő évfolyamtársaid-
dal is, ráadásul kis csapatunkat bármilyen – egyetemmel 
és hallgatói élettel kapcsolatos ;) – kérdéssel és kéréssel 
megkeresheted. Ha mégsem vagy vevő az előbbiekre,
akkor várunk szeretettel Abaligeten!

Kellemes olvasgatást kívánunk!

PTE MK HÖK vezetősége
facebook: https://www.facebook.com/ptemkhok?ref=hl
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D é k á n i  k ö s z ö n t ő

Karunk egy olyan szellemi műhely, 
amely a „prodesse et delectare”, 
vagyis a tanítani és gyönyörködtetni 
küldetését teljesíti.

Igen, a művészet nevel, ha akarjuk, 
ha nem. A művészet mindig láttatja 
az ember lehetőségeit. A jó pedagó-
gusnak is mindig arra kell töreked-
nie, hogy meglássa a lehetőséget 

tanítványaiban. A művész is hasonlóan tesz. 
Michelangelo így ír erről:

„Megláttam az angyalt a márványtömbben és ad-
dig véstem, alakítottam, míg ki nem szabadítottam”.
Így tesz a zenész is, mikor életre kelti a kottában 
leírt hangjegyeket. Kérdezhetik, mit várhatnak 
tőlünk? Reményeim szerint Johann Wolfgang Goethe 
szavai választ adnak erre: 
“A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyö-
kerek és szárnyak.”
A gyökér lehet az egyetem, mely jelentheti a 
stabilitást, a biztonságot, azt, amire építeni lehet, 
a bizalmat a fejlődésben. A szárnyak felemelnek, 
velük új területeket hódíthatunk meg, szabadon 
repülhetünk gondolatainkkal, de velük mindig vissza 
is térhetünk a biztonságot jelentő gyökerekhez.

Köszöntöm és várom mindazokat, akik hisz-
nek a művészet teremtő és emberség-megtartó 
erejében!

Dr. Lakner Tamás
dékán
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H Ö K  b e m u t a t k o z á s

Kedves      !

Én Fábián Pál Tamás (Pali) vagyok, A 
Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Kar Hallgatói Önkormányzatának ( 
PTE MK HÖK) elnöke. Hallgatói tevé-
kenységekkel 6 éve foglalkozom, ele-
inte megbízatásos feladatokat láttam 
el , majd a Diákjuttatási és Kollégiumi 
Bizottságban (DJKB) tevékenyked-

tem elnökként, HÖK elnökké pedig tavaly előtt választottak.  
Az én feladatom koordinálni a többieket, rendezvényeket 
szervezni és levezetni, továbbá képviselni az érdekeidet az 
egyetem különféle szerveinél.

Fel sem tudnám hirtelen sorolni, mennyi lehetőség áll előtted 
a PTE-n. A tanulás mellett lesz bőven lehetőséged pályázni 
különféle ösztöndíjakra, részt vehetsz színvonalas rendezvé-
nyeken, bulikon, fesztiválokon és még munkát is vállalhatsz. 
Első állomásnak ajánlanám a Gólyatábort, ahol az előbb 
felsoroltakat mind megismerheted közelebbről, ráadásul 
akivel itt megismerkedsz és összehaverkodsz, azzal biztos 
hogy csak nehezen tudtok “eltávolodni” mert karunk kicsi és 
közvetlen. Csak terajtad áll, hogy mennyit szánsz a szaba-
didődből és hogy mire, viszont én mindenképpen arra bíztat-
lak, hogy használd ki az itt töltött idődet és ami tetszik, abba 
vesd bele magad mert nem fogod megbánni!

Pali
PTE MK HÖK

elnök
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Kedves Gólya! 
 
Először is gratulálok a felvételid-
hez! Jóna Lilla vagyok, negyedéves 
festőművész szakos hallgató. Lassan 
két éve a Művészeti Kar Hallgatói Ön-
kormányzatának alelnöke vagyok, de 
korábban is aktívan segítettem a HÖK 
munkáját rendezvények lebonyolítá-
sában. Jelenleg a képzőművész hallga-

tók segítése és a médiafelületeink kezelése a feladatom, ezen 
kívül munkaközvetítő szerepet is betöltök.

Bizonyára elgondolkodtál már azon, milyen közegbe fogsz 
majd kerülni, milyen lesz egyetemistaként és művészként 
megélni az egyetemi éveket. Nos, ezzel kapcsolatban van egy 
remek hírem! Ugyanis bár a legkisebb létszámú kar vagyunk, 
pont ezért fogsz a karon mindenkit rövid időn belül megis-
merni és biztosan hamar otthon érezheted majd magad köz-
tünk! Figyelmedbe ajánlom az ingyenes koncerteket, a Janus 
Egyetemi Színház (JESZ) előadásait és a kiállítás megnyitó-
kat, ahol borral és pogácsával is várnak. Az UNIV Pécs és a 
Made in Pécs újságjaiból válogathatsz a városi prog-ramok 
közül, ezekből mindig találsz pár példányt nálunk az irodá-
ban. Találkozunk Abaligeten és az orientációs napon!
 
Jó nyarat kívánok! 
 
Lilla 
PTE MK HÖK  
alelnök

6

M i  a z  a 

D J K B ?

Eljött hát az idő, hogy ti gólyák elkezdjétek az önálló 

élet első fontosabb „lépcsőjét”, a pénzügyek bonyolult 

labirintusának átlátását. Ebben segít nektek a Diákjut-

tatási és Kollégiumi Bizottság (továbbiakban DJKB). Az 

egyete-

men számos olyan támogatást tudtok megpályázni, ami 

sokban segít nektek az anyagiakban. Lássuk mik is ezek a 

támogatások:

Szociális Alapú támogatások:

Ezeket a támogatásokat rászorultság alapján bírálják el. 

Ehhez elő kell készíteni a papírokat, melyek igazolják a 

szociális helyzeted. Ilyenek például: 

Rendszeres Szociális Ösztöndíj (Szoctám):

Havi juttatás, ami minden félév (továbbiakban: szemeszter) 

elején igényelhető. Elektronikus úton kell beadni, a megfele-

lő igazolásokat pedig be kell küldeni a DJKB-nak. 

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj:

Ez egyszeri juttatás azokra az esetekre, ha valami hirtelen 

rosszra fordul, például: nagy értékű lopás/káreset, súlyos és 

hirtelen egészségügyi vagy pénzügyi romlás, baleset, halál-

eset. Ezt a támogatást szemeszterenként csak egyszer lehet 

igényelni.

Elsőévesek kiegészítő alaptámogatása (gólyapénz):

Mivel elsőéves vagy, ezért tanulmányi ösztöndíjat nem kap-

hatsz, ezért lehetőséged lesz igénybe venni a legelső szemesz-

terben ezt az támogatást. Ha bejelölöd a Rendszeres Szociális 

Ösztöndíj pályázati űrlapon ezt a támogatást, akkor sikeres 
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pályázat esetén automatikusan ez is járni fog.
Laptop támogatás:Idén a rászoruló hallgatók központilag pályázhatnak 

laptopokra is, hogy ezzel is könnyítsük tanulmányai-

tokat. A pályázatot várhatóan év elején írják ki.
Esélyegyenlőségi pályázat:
Az egyetemen lehetőség van arra is, hogy aki szociá-

lisan rászorult, térítésmentes lakhatásban részesüljön 

a kollégiumban. Ilyen kategóriába esnek például: hát-

rányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek 

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. A támoga-

tást az ősz folyamán lehet megpályázni.
Teljesítmény Alapú támogatások:
Ezeket az ösztöndíjakat kiemelkedő hallgatói teljesít-

mények esetén folyósítják. Számos Sport, Művészeti, 

Tudományos, Tanulmányi és Közéleti alapú ösztöndíjra 

pályázhatsz, ha a követelményeknek megfelelsz.
Tanulmányi Ösztöndíj:Erre nem is kell pályáznod, 2. szemesztertől az Egységes 

Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: ETR) a Központi 

Tanulmányi Iroda listázza a legjobb átlaggal rendelkező 

hallgatókat, és a részükre havi rendszerességgel folyósítja 

az átlagára járó ösztöndíjat.Intézményi, Szakmai és Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ):

Erre az ösztöndíjra is csak második szemeszterben pályáz-

hatsz majd kiemelkedő, tanulmányaidon túlmutató sport, 

tudományos és művészeti tevékenységekkel. A pályázatot 

elnyert hallgatók havi juttatást kapnak.

8



9

pályázat esetén automatikusan ez is járni fog.
Laptop támogatás:Idén a rászoruló hallgatók központilag pályázhatnak 

laptopokra is, hogy ezzel is könnyítsük tanulmányai-

tokat. A pályázatot várhatóan év elején írják ki.
Esélyegyenlőségi pályázat:
Az egyetemen lehetőség van arra is, hogy aki szociá-

lisan rászorult, térítésmentes lakhatásban részesüljön 

a kollégiumban. Ilyen kategóriába esnek például: hát-

rányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek 

gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. A támoga-

tást az ősz folyamán lehet megpályázni.
Teljesítmény Alapú támogatások:
Ezeket az ösztöndíjakat kiemelkedő hallgatói teljesít-

mények esetén folyósítják. Számos Sport, Művészeti, 

Tudományos, Tanulmányi és Közéleti alapú ösztöndíjra 

pályázhatsz, ha a követelményeknek megfelelsz.
Tanulmányi Ösztöndíj:Erre nem is kell pályáznod, 2. szemesztertől az Egységes 

Tanulmányi Rendszerben (továbbiakban: ETR) a Központi 

Tanulmányi Iroda listázza a legjobb átlaggal rendelkező 

hallgatókat, és a részükre havi rendszerességgel folyósítja 

az átlagára járó ösztöndíjat.Intézményi, Szakmai és Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ):

Erre az ösztöndíjra is csak második szemeszterben pályáz-

hatsz majd kiemelkedő, tanulmányaidon túlmutató sport, 

tudományos és művészeti tevékenységekkel. A pályázatot 

elnyert hallgatók havi juttatást kapnak.

Ezek azok a támogatások, amikkel az egyetem 

segít jobbá, illetve egyszerűbbé tenni az  ittléte-

det. Most nézzük meg, mi is a DJKB-ból a K betű. 

A K betű a kollégium és a vele járó ügyekre utal.

Kollégiumi pályázat:

A kollégiumi férőhelyekre a nyár folyamán pályáz-

hatsz, az elbírálás pontrendszer alapján történik 

felvételi eredmény vagy szociális helyzet alapján. 

Azt te választhatod ki, hogy milyen alapon pályá-

zol, de akár mindkét alapon beadhatod pályázatod.

Évközi kollégiumi férőhely igénylés:

Ha esetleg úgy döntesz, hogy mégis kollégiumban 

szeretnél lakni, vagy nem sikerült felvételt nyerned 

nyáron, még mindig van esélyed, hogy kollégista 

legyél. A tanév kezdetével bármikor beadhatod 

nekünk kollégiumi férőhely igénylésed.

Az MK DJKB tagjai:

Elnök: Baranyai Enikő –

            Szobrászművész, 5. évfolyam

Titkár: Kun Eszter Erzsébet – Zenetanár osztatlan

           (magánének), 3. évfolyam

Tagok: Dr. Bredács Alice Mária – Oktató,  ZMI

           Nemes Csaba - Oktató, VMI

         Kiss Diána Ivett -

           Eam. klasszikus ének, 3. évfolyam

         Horváth Viktória – Zenetanár osztatlan

           (orgona), 2. évfolyam

     Szabó Anna Mária –

           Kerámiatervezés, 2. évfolyam

Kérdéseiteket feltehetitek telefonon,

vagy az alábbi e-mail címeken:

baranyai.enik@gmail.com - +3630/947-8009

akuneszti@gmail.com - +3670/5647248
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ESEMÉNY

Félévkezdés/
orientációs nap 
elsősöknek
Oktatás kezdete
(szorgalmi időszak)
Beiratkozás/bejelent-
kezés ETR-ben
Az átvétellel (intéz- 
mény-, szakváltás stb.) 
kapcsolatos kérelmek 
benyújtásának 
határideje
Költségtérítéssel kap-
csolatos kérelmek 
benyújtásának 
határideje
Kurzusfelvétel/
leadás ETR-ben
Költségtérítés befize-
tésének határideje 
I. részlet (50%): 
II. részlet: 
TB kérelmek
Kedvezményes tanrend
kérelmek leadása
Kurzusrendezési 
kérelmek leadása ZMI
Aktív félév passziválá-
sa, vagy a hallgatói  
jogviszony szüneteltetési 
kérelmének leadása

Őszi szemeszter

szeptember 7.

szeptember 7- 
december 18.
augusztus 31. –
szeptember 14. 

augusztus 24. 

augusztus 24. 

augusztus 31. –
szeptember 18.

szeptember 7. 

október 15.

szeptember 18.

szeptember 18.

szeptember 25.

Tavaszi szemeszter

február 8. 

február 8-május 20.

február 1. –
február 15.

január 25.

január 25.

február 1 –
február 19.

február 8.

március 18.

február 19.

február 19.

február 19.
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Kurzusok befogadása, 
elismertetése
Őszi szünet/
Tavaszi szünet
Vizsgaidőpontok 
meghirdetése ETR-ben
Vizsgaidőszak

Téli szünet
(az épületek zárva)
Zenekari és kórushét ZMI
Szakmai hét ZMI
Szakmai két KI
Szakmai két MAMI

szeptember 25.

október 26
október 30.

november 23.

december 21. –
január 29.

október 19-22.

február 26.

március 29-április 1. 

április 25. 

május 23. –
június 24 .

11



12

Ü Z E N E T 

C S A K  N E K E D !
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Ü Z E N J  V I S S Z A  T E  I S !
Ha jössz a gólyatáborba, és kérdésed van, vagy
csak írnál nekünk, akkor vágd ki ezt a lapot, és a

gólyatábori jelentkezésed mellett
ezt is elküldheted nekünk!
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K i k a p c s o l ó d á s  e M K á  m ó d r a

Természetesen a Pécsi Tudományegyetemről azt is kell tud-
ni, hogy rengeteg kikapcsolódási lehetőséget biztosít neked. 
Legyen szó kulturális programokról, érdekes előadásokról, 
kellemes helyekről vagy hatalmas bulikról, itt mind megtalálod!

Kultúra és lazítás
Művészeti karosként a Kodály Központ legtöbb koncertjére 
500 Ft-os szakmai jeggyel bemehetsz és ha kollégista vagy, 
még csak nem is kell messzire menned, hisz a szomszédban 
van az előadás. 
Az egyetem rendszeresen tart előadásokat és kulturális 
programokat, mint például kiállításokat, koncerteket, szín-
házi előadásokat és táncolni is tanulhatsz a Táncoló Egyetem 
tanfolyamain. 

Ha még nem nagyon jártál Pécsett, akkor ajánlanánk fi-
gyelmedbe magát a várost, ha csak egy kellemes délutánt 
szeretnél eltölteni a haverokkal/szülőkkel.
A TV torony kilátását, a Széchenyi teret esti fényben és a 
Székesegyházat és környezetét semmiképp sem érdemes 
kihagyni! 

Művészet és bulizás
Persze ezek mellett ott vannak a pörgős bulik is, amik fel-
dobják a napjaidat és 
maradandó élmé-
nyekkel gazdagítják 
egyetemi éveid.
A jellegzetes Művka-
ros beöltözős bulik-
ban (MK Giccsparty, 
Halloween, Farsang)
a kifulladásig tartó 
partizás mellet MK-s 
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védjegyként mindig jelen vannak kreatív “sufnituningolt” 
jelmezeink is: 
Ezt a hangulatot rendszerint hozni szoktuk az összegyetemi 
fesztiválokon is. Ezekről annyit érdemes tudni, hogy mind a 
tíz kar hallgatói jelen vannak és az egész várost a feje tetejé-
re állítják. A legnagyobbak ezek közül:

Pécs City Karnevál
Idén harmadszor, ősszel 
megrendezésre kerülő ha-
talmas felvonulás a város-
ban, amire egyetemista 
csapatok jelentkezését 
várják, hogy együtt vo-
nuljanak fel és mulassák 
végig a belvárost. 

Pécsi Egyetemi Napok
Két évente megrendezés-
re kerülő Egyetemi feszti-
vál. Az egy hetes koncer-
tekkel és programokkal 
teli időszakot egy kb. egy 
hónapos nem könnyű, de 

annál szórakoztatóbb karok közti vetélkedősorozat előz meg.

Reméljük meghoztuk a kedved az ittléthez, viszont van még 
egy nagy esemény, amit érdemes meglátogatnod... 



G ó l y a t á b o r

Bizonyára benned is felmerül a kérdés, miért érdemes eljön-
nöd a Gólyatáborba. Csak hogy néhány dolgot említsünk:

Arra az egyetemre nyertél felvételt, ahol a Gólyatáborok a 
korábbi években is a legszigorúbb körülményeket szem előtt 
tartva voltak megszervezve és lebonyolítva.

Ami biztosan lesz: 
Családias és közvetlen han-
gulat, mert mi vagyunk az 
“eMKá”. Mint a korábbi cik-
kekben is olvashattad, ez a 
legkisebb PTE-s kar. A szép 
erdei környezetben lévő tábor 
összlétszáma sosem haladta 
meg a 100 főt, ezért a szerve-
zők is sokkal több figyelmet 
fordítanak rád, és alkalmad 
lesz szinte mindenkivel megis-
merkedni. Ráadásul az étke-
zéseknél sincs hosszú sorban 
állás. 

Hasznos infók:
Nálunk mindig is hagyomány 
volt, hogy a HÖK tisztségvise-
lői és a DJKB vezetői szemé-
lyesen előadást/beszélgetést 
tartanak arról, hogyan is 
igazodjatok ki az egyetemi 
rendszeren és hogyan oldjátok 
meg könnyedén a tanulmá-
nyaitokkal kapcsolatos prob-
lémáitokat.
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Szórakoztató programok és buli kifulladásig:
Szerintünk ezt nem kell ragozni... Büszkék vagyunk arra, 
hogy eddig még nem volt olyan alkalom, hogy gólyáink ne 
lettek volna megelégedve a programokkal és fellépőinkkel. 
Az esti vendégzenekarok jó része is MK-s, ezért igazi, színvo-
nalas “házibuliban” találhatod magad, ahol összerázódhatsz a 
többiekkel. 

Számíthatsz ránk:
Mit sem ér a hatalmas buli, ha balul sül el. Ezért vagyunk 
mi szervezők, akik ügyelünk arra hogy a tábor résztvevői 
felhőtlenül élvezhessék a programokat. A résztvevők egy-
negyede szervezőkből/ orvosokból/ biztonsági őrökből/ bü-
fésekből áll. Tömören és röviden; ezzel a csapattal mindenre 
találunk megoldást!
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További Infó:
https://www.facebook.com/ptemkgolyatabor2015?ref=hl

Kérdések, kérések esetén:
Fábián Pál Tamás - MK HÖK Elnök:
paulfabian.djkb@gmail.com
tel.: 30/288-3681



S E N I O R B E M U T A T Á S
Kerekes Barnabás

Sziasztok! Barnabás vagyok, másodikos fes-
tő. Azért jöttem festészetre, mert tetoválás-
sal foglalkozom már 3 éve. Mindig is érdekelt 
ez a művészeti ág már kiskorom óta. Velem 
bármikor lehet lazítani, egy jó hideg sör mel-
lett; ha bulizásról van szó lehet rám számíta-
ni. Ha segítségért fordultok hozzám, akkor is 
állok rendelkezésre, természetesen ha tudok 

segíteni. Azért jelentkeztem a gólyatáborba szenyorként, hogy 
én is megmutassam a gólyáknak, hogy az MK milyen jó hely, 
ahogy nekem tették az enyémben. Tárt karokkal várjuk az 
elsősöket és szeretnénk egy felejthetetlenül jó kis program-
sorozatot csinálni.

D a n c s  R é k a

Sziasztok! Réka vagyok,  a barátaimnak 
csak Réka, de mivel mi csak ismerkedünk 
maradjunk a Rékánál. Tervezőgrafika szakon 
vagyok másod éves. Kicsi vagyok, karakán 
és aranyos. Ha beüt a balhé, rám lehet szá-
mítani. Én vagyok Dóra a felfedező Jackass 
változata. Van egy srilankai mexikóma 

G ó l y a
t á b o r
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békám. Elhozom magammal, de senki nem nézhet rá 
mert nagy baj lesz! :) Nem ebből a hat sorból fogtok 
megismerni, viszont annyit elég ha tudtok, ha kedve-
sek lesztek hozzám, mindig segítőkész leszek veletek 
szemben.

R e i s i n g e r  M á t é
 

Budapesten születtem, 24 éves 
vagyok, türelmes, toleráns, nyitott, 
harsány. Tervezőgrafika szakon 
most kezdem a második évemet. 
Szeretném, ha elsősorban nem a 
delíriumról, hanem a ismerkedésről 
és a közös élményekről szólna min-
denkinek a tábor, hogy könnyebb 

legyen majd az évkezdés és ne legyen idegen a kör-
nyezet. Senkit nem ismertem mikor ide költöztem, 
de számomra Pécs és az eMKá lett a világ legjobb 
helye, az otthonom. Nagyon várlak titeket gólyáim!

N a g y  O r s o l y a 

Orsi vagyok, másodéves zeneisme-
retes hallgató. (Magyarul ismerem a 
zenét.) Először is gratulálok a sikeres 
felvételikhez! Örülök, hogy az eM-
Ká-t választottátok, mert itt mindig 
nagyszerű a hangulat. Azért jelent-
keztem Seniornak, mert az én gólya-
táboromban nagyon jó volt a han-

gulat, semmi nem maradt ki. Rengeteg jó feladattal, 
zenével,  programmal vártak minket. Megígérhetem, 
ez idén sem lesz másképp. Nyugodtan forduljatok 
hozzám bármilyen kérdéssel, hiszen az első napok 
a legnehezebbek. Remélem könnyen megtaláljátok 
a helyeteket a táborban és a suliban is. Pihenjétek 
ki magatokat nyáron, mert a gólyatábortól kezdve 
nincs megállás!



21

Csütörtök – szeptember 03.

10:00 – 14:00 - Érkezés, regisztráció

14:00 – 15:15 - Köszöntő, bemutatkozás, seniorok

                 
          csapatbeosztása, feladatok kiadása

15:15 – 20:00 - Csapatok felkészülése

19:00 – 20:00 - Vacsora

20:30 – 21:30 - Csapatbemutatkozók, zsűri bemutatása

22:00 – 00:00 - Meglepetés zenekar

00:00 – MK Disco

G ó l y a t á b o r i  p r o g r a m o k  2
0 1 5

Péntek – szeptember 04.08:00 – 09:00 - Reggeli
09:00 – 09:30 - „Csendes” pihenő

09:30 – 11:30 - Előadások, Gyorstalpaló gólyáknak (szünetekkel)12:00 – 13:00 - Ebéd
13:00 – 18:00 - “Bukta”-túra és Sárkányhajózás18:00 – 20:30 - Főzőverseny

20:30 – 21:30 - Vacsora, zsűrizés
22:00 – 23:00 - Animal Cannibals23:00 – MK DiscoSzombat – szeptember 05.

08:00 – 09:00 - Reggeli

09:00 – 12:00 - Szabad program

12:00 – 13:00 - Ebéd

13:00 – 15:00 - Beach Party

15:30 – 18:30 - Bacchus vetélkedő

19:30 – 20:30 - Vacsora

20:30 – 21:30 - Ki mit tud?

21:30 – 23:00 - PTE Brass Band

23:00 – 00:00 - Eredményhirdetés 

meglepetéssel

00:00  – MK Disco

Vasárnap – szeptember 06.09:00 – 10:00 - Reggeli
11:00 – Visszaút Pécsre - Végcél,
              Szalay (UNIV) Kollégium
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Zsolnay Vilmos út

M
ajor utca

Basam
alom

 út

E 78 rendezvényközpont
Pirogránit udvar

Sikorski ház
Gyugyi gyűjtemény

Látogatóközpont, Labor,
Planetárium, Pécsi Galéria

Bóbita Bábszínház
Cafe Griff

Boltok utcája

Zsolnay család - és 
gyártörténeti kiállítás, 
Rózsaszín kiállítás,
Zsolnay Étterem

8

9

10

11

12

13

Balokány-tó
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1

2

3

PTE Művészeti Kar
Festő tanszék, Eletkronikus 
zenei médiaművész tanszék

PTE Művészeti Kar
Tervezőgrafika tanszék, Könyvtár

PTE Művészeti Kar
Szobrászat tanszék

PTE Művészeti Kar
Doktori iskola

PTE Művészeti Kar
Kerámia tanszék

PTE Művészeti Kar
Zeneművészeti Intézet

PTE-BTK
Kommunikáció- és Médiatudományi - , Szociológia Tanszék

4

5

6
7
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