Teltházas programok Szekszárdon a jubileumi Kutatók
Éjszakáján
A korábbi évekhez képest is felfokozott érdeklõdés kísérte a 10 éves nemzetközi
tudománynépszerûsítõ programsorozat, a Kutatók Éjszakájának szekszárdi eseményeit.
A kettõs elv: ?kivinni a tudományt" és a ?behozni az érdeklõdõket" ebben az évben is
meghatározó volt. Szeptember 25-én délelõtt a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképzõ
és Vidékfejlesztési Kar oktatói, kutatói általános és középiskolás diákok számára
tartottak kutatási eredményeiket ismertetõ élvezetes elõadásokat a szekszárdi és a
város környéki iskolákban.

Képgaléria
Dr. Nagy Janka Teodóra fõiskolai tanár kutatási területe, a jogi néprajz egy igazán
kuriózumnak számító fejezetérõl, a középkori állatperekrõl beszélt a Dienes Valéria Általános
Iskola hetedikes, hatodikos és harmadikos diákjainak.
Varga Rita tanársegéd képzõmûvész egy szívéhez közel álló festõéletrajz
mûvészpálya apropóján tartott interaktív órát a Baka István Általános Iskolában.

és

Vas-Guld Zsuzsanna tanársegéd, a Corvinus Egyetem Doktori Iskolájának hallgatója
borászként a borok és a fûszerek világába kalauzolta el a tolnai Sztárai Mihály
Gimnázium diákjait.

Vajda Norbert szociológus, az egyetemi kar oktatója a Campus Hungary ösztöndíjjal
Indonéziában töltött hónapok élményeit osztotta meg a szekszárdi I. Béla Gimnázium
tanulóival.
A délután folytatódó programok sorában a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ
Egyesülettel együttmûködve ?Az Universum házhoz megy" címmel a Marie Curie Alapítvány
és Szekszárd város támogatásával megvalósuló mobil planetáriumi elõadásokon közel
400 általános iskolás vett részt az egyetem szekszárdi karának tornatermében
felállított sátorban.

Az este folyamán az idõsebb korosztály érdeklõdésére számot tartó tudományos
ismeretterjesztõ elõadásban Dr. Vastag Oszkár, a Tolna Megyei Balassa János Kórház
osztályvezetõ fõorvos, a TIT Tolna Megyei Elnökségének tagja az új kutatási eredmények
tükrében a fejlett társadalmak egyik leggyakoribb szembetegségérõl, a makula
degenerációról, azaz a 'sárgafolt elfajulásról' és megelõzésének lehetõségeirõl beszélt.

A speciálisan és unikálisan szekszárdi program, a hagyományosan minden évben
megrendezett Kutatók Éjszakai Kávéháza igen sok érdeklõdõt vonzott. Az egy-egy témát a
beszélgetések középpontjába helyezõ tudományos esemény most ?A varázslatos Kelet
tudománya és kultúrája" címet viselte. A beszélgetésblokkok ?négykezesek" sorozatai
voltak. Az egyetemi kar külföldi egyetemeken Erasmus-ösztöndíjjal vendégoktatókén
tapasztalatot szerzett oktatói, kutatói osztották meg élményeiket számos kulináris élvezet
és zenei, irodalmi csemege mellett a kávéház vendégeivel.
A program Dr. Tari Eszter festõmûvész, a PTE KPVK oktatója tárlatvezetésével kezdõdött, a
férjével, Marsal Attilával közösen gyûjtött, illetve hagyományos technikákkal készített
Indonéz textíliák kiállítás tárlói között.
Ezt követõen a vendégek a hangulatos Aula Kávézóban izgalmas témákat felvetõ, érdekes
beszélgetések részesei lehettek Indonézia, Törökország és Irán földrajzi, régészeti,
társadalmi érdekességeirõl. Gasztronómiai ízelítõk során pedig megkóstolhatták e vidékek
különleges ízeit.
Indonézia színes világát Dr. Tari Eszter adjunktus, festõmûvész és Vajda Norbert
szociológus mutatta be. Elõadásukat nemcsak úti élményeikbõl összeállított vetítés kísérte,
hanem eredeti indonéz ételkülönlegességek kóstolója és indonéz dalok a Pécsett élõ indonéz
Nur Silaban és barátai jóvoltából.

Törökország természeti csodáit és a ?keleti csemegéket" a Kar oktatói, Dr. Oroszi Viktor
György környezetkutató és Szabóné Kedves Ágnes nyelvtanár élményein keresztül ismerhette
meg a közönség. Elõadásuk alatt török csemegékbõl készült kóstolót szolgáltak fel a Kar turizmus
vendéglátás szakos hallgatói. A hagyományos, fûszeres török kávé elkészítési módját
Horváth Péter barista, a PTE KPVK turizmus-vendéglátás szakos hallgatója osztotta meg
a vendégekkel.
Iránt kívülrõl és belülrõl, a férfi és a nõ, a régész és a keletrajongó turista szemszögébõl mutatta
be Dr. Szabó Géza régész, történész a Wosinsky Mór Múzeum fõmuzeológusa és Kálóczi
Andrea szociális munkás, szupervizor a RÉV szekszárdi szervezetének vezetõje.
Az éjszakai útvonal az iráni Siráztól a szekszárdi Syrah-ig vezetett, hiszen az est utolsó
vendégei, Mészáros Pál Beszédes József-díjas borász (Mészáros Borház,
Szekszárd) és Vas-Guld Zsuzsanna élelmiszermérnök, a KPVK oktatója a keletrõl származó
szõlõfajtát, a Syrah-t, illetve a belõle készített bort mutatták be. Interaktivitásként itt a
borokban ízlelhetõ fûszerességnek az eredeti fûszerekkel való összevetésére nyílt alkalom.
Különleges meglepetésként a Syrah törkölyébõl készült pálinkát kóstolhatták meg a kávéházi
vendégek Krizl Edit, a Brill Pálinkaház ügyvezetõje, a KPVK oktatója segítségével.
Az izgalmas témákról az est háziasszonya, Dr. Nagy Janka Teodóra beszélgetett avatottan
a kiváló elõadókkal.
A kávéházi hangulatról a KPVK rektori dicséretben részesült együttese, a Tehetséges
Hallgatók Zenekara (THZ) gondoskodott Tancz Tünde oktató, a THZ mûvészeti vezetõje
felkészítésével.

A Kutatók Éjszakájának programját a Pécsi Tudományegyetem támogatta, együttmûködõ
partner volt a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Egyesület, valamint a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft. és a Magyar Földrajzi Társaság Duna-völgyi Területi Osztálya. Köszönet
a kávéházi hangulat teljesebbé tételéért a THZ tagjainak (Angyal Karolának, Badics
Bettinának, Csibi Jánosnak, Heil Ákosnak, Horváth Beának, Juhász Bencének Kovács
Katalinnak), továbbá a nagyszerû, vendégmarasztaló kiszolgálásért Kuritár Zoltán,
Horváth Péter, Konyecsni Gábor jelenlegi és Támer Kolos volt hallgatóinknak.
Az egyik résztvevõ azt kérdezte, miért fejezõdik be egy program, ha ilyen jó? A válasz: a
Kutatók Éjszakája nem fejezõdött be, jövõre, 2016. szeptember utolsó péntekén folytatódik...
Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképzõ és Vidékfejlesztési Kara
ismét izgalmas élményekkel várja majd a tudomány, a kutatás legújabb eredményei
iránt érdeklõdõket!

