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 PROGRAMAJÁNLÓ 
 2018. február 26 – március 4. 

DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN 

február 26. hétfő 
15 óra 

 

„Élményközpontú 

nyelvtanulás módszertani és 

tartalmi kidolgozása és 

megvalósítása a PTE-n” c. 

projekt megnyitója 

Szekeres-Brányik Éva 
szekeres-

branyik.eva@pte.hu 
30/466-9039 

PTE BTK Aula 

(Pécs, Ifjúság útja 6.) 

 
február 26. hétfő 

15 óra 
 

Szekszárdi Harmadik Kor 

Egyeteme – Dr. Nagy Janka 

Teodóra: "A reformáció jogi 

kultúrtörténeti emlékei: 

szégyenkönyvek" 

Egléné Fekete Zsuzsanna 
eglenezsuzsa@kpvk.pte.

hu 
30/277-2651 

PTE KPVK szekszárdi 

campus 

(Szekszárd, Rákóczi u. 

1.) 

február 26. hétfő 
15 óra 

 

Paksi Harmadik Kor 

Egyeteme – Dr. Szécsi Gábor: 

„A mediatizált ember” 

Egléné Fekete Zsuzsanna 
eglenezsuzsa@kpvk.pte.

hu 
30/277-2651 

Paksi Polgármesteri 

Hivatal, Nagyterem 

(Paks, Dózsa György út 

55-61.) 

február 26. hétfő 
19 óra 

 

Fejér András harsonaművész 

és Ihász Irén zongoraművész 

kamaraestje 

Faragó Emanuela 
farago.emanuela@pte.h

u 
30/316 0785 

PTE MK Liszt Ferenc 

Hangversenyterem 

(Pécs, Zsolnay V. út 

16.) 

február 28. 
szerda 

9.30 óra 

62. Metszési bemutató és 

szaktanácsadási nap 

Dr. Jakab Gábor 
jakab@gamma.ttk.pte.h

u 
30/70-98-745 

Szentmiklós-hegyi 

Kísérleti Telep 

(Pécs, Szentmiklós 

dűlő 1.) 

március 1. 
csütörtök 
9.30 óra 

XII. Pollack Expo – „Földön, 

vízen, levegőben” 

Regdon Marianna 
regdon@mik.pte.hu 

30/526-3232 

Pécsi Expo Center 

(Pécs, Megyeri út 72.) 

 
március 1. 
csütörtök 

14 óra 

 

Jubileumi egyetemtörténeti 

tanulmánykötet bemutató 

Szarka Veronika 
vera@lib.pte.hu 

72/501-500/28068 

Dél-dunántúli 

Regionális Könyvtár és 

Tudásközpont 

(Pécs, Universitas u. 

2/A) 
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HÁTTÉRANYAG 
 

„Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása a PTE-n” c. 

projekt megnyitója 

 

A projektet a Pécsi Tudományegyetem 14 középiskolával együttműködve valósítja meg az Európai Szociális 

Alap támogatásával. Elsődleges célja a legújabb hazai és nemzetközi nyelvpedagógiai és módszertani 

kutatásokba ágyazva olyan innovatív, a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, a nyelvi érettségi követelményeihez 

illeszkedő tananyagokat és tevékenységeket kidolgozni és megvalósítani, amelyek révén szignifikánsan javul 

a tanulók nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal nagyobb esélyük 

nyílik sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni. 

 

 

Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme 

 

Dr. Nagy Janka Teodóra előadása "A reformáció jogi kultúrtörténeti emlékei: szégyenkönyvek" címmel. 

További részletek itt: http://kpvk.pte.hu/content/szekszardi-harmadik-kor-egyeteme-0 

 

 

Paksi Harmadik Kor Egyeteme 

 

Dr. Szécsi Gábor előadása „A mediatizált ember” címmel. 

További részletek itt: http://kpvk.pte.hu/content/paksi-harmadik-kor-egyeteme 

 

 

Fejér András harsonaművész és Ihász Irén zongoraművész kamaraestje 

 

Az est a harsona ünnepe, a barokkon, a romantikán át kalauzolja el a hallgatót a kortárs zene világába. Fejér 

András és Ihász Irén előadásában olyan kortárs hazai szerzők műveit hallhatjuk, melyek meghódították 

Amerika és Európa hangversenytermeit. 

 

További részletek itt: 

http://www.art.pte.hu/zmi_koncert/fejer_andras_harsonamuvesz_es_ihasz_iren_zongoramuvesz_kamaraes

tje  

http://kpvk.pte.hu/content/szekszardi-harmadik-kor-egyeteme-0
http://kpvk.pte.hu/content/paksi-harmadik-kor-egyeteme
http://www.art.pte.hu/zmi_koncert/fejer_andras_harsonamuvesz_es_ihasz_iren_zongoramuvesz_kamaraestje
http://www.art.pte.hu/zmi_koncert/fejer_andras_harsonamuvesz_es_ihasz_iren_zongoramuvesz_kamaraestje
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62. Metszési bemutató és szaktanácsadási nap 

 

A RENDEZVÉNY PROGRAMJA:  

Szentmiklós-hegyi Kísérleti Telep  

9.30 órakor: Dr. Jakab Gábor: Megnyitó 

Dr. Kozma Pál: Kutatási programok ismertetése. A metszési munkát megalapozó                                                

megfigyelések és vizsgálatok eredményei. 

Dr. Csikászné Dr. Krizsics Anna: Szőlőtelepítések támogatása. 

Dr. Teszlák Péter: Minőségi borszőlőtermesztés öntözéssel. 

Nagy Róbert: Keskeny nyomtávú Fendt erőgépek alkalmazása szőlőültetvényekben. 

Enartis bemutató – A Zenithen túl. 

Szabó Andor: Szőlőmetszés – gyakorlati bemutató 

Konzultáció 

 

12.00 órától:  Központi Telep (Pázmány P. u. 4.)  

Hevér László: Évjáratjellemzés, kísérleti borok bemutatása. 

 

 

XII. Pollack Expo – „Földön, vízen, levegőben” 

 

2018. március 1-2-án rendezi meg tizenkettedik alkalommal Pollack Expo néven  hagyományos szakkiállítását 

és konferenciáját a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara. A minden évben sikerrel záruló 

rendezvény jól mutatja, hogy mekkora igény van egy széles műszaki palettát felvonultató szakkiállításra a 

régióban. Az építőipari, gépész, villamos és környezetvédelmi előadások lehetőséget nyújtanak a kiállító 

cégeknek ipari újdonságaik bemutatására, de számos fejlesztés alatt álló beruházásról vagy korszerűsítésről 

is itt kapnak információt az érdeklődők. 

 

S hogyan valósul a Pollack Expo a „Földön, vízen, levegőben”?  Részint a BIMPROVE Kft. előadásán keresztül, 

ahol a BIM-mel, vagyis az Épületinformációs modellel ismerkedhetünk meg. Egy jól felépített BIM modell 

végigkíséri az épület teljes életútját a vázlattervtől a kivitelezési szakaszon át, az épületüzemeltetésen 

keresztül egészen a bontásig. Alkalmazásával elkerülhetőek a kivitelezési improvizációk, a helyszínen 

papírlepedők helyett táblagépen lehet felvenni és térben forgatni a tetszőleges számú, tetszőleges helyen 

felvett metszetet. A „vizes” témákat a rendezvény kísérő programja, a II. Hatékony Vízellátás Nemzetközi 

Konferencia biztosítja. A konferencia részletesen vizsgálja a vízfelhasználás költség-, energia- és 
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vízhatékonyságának kérdéseit. A legimpozánsabb megjelenése a kiállításnak a levegőből érkezik.  A MAGNUS 

AIRCRAFT CORPORATION cég képviselőitől nem csak azt tudjuk meg egy érdekfeszítő előadás keretében, 

hogy „Hogyan építsünk repülőgépet?”, de a végeredményt a kiállítótérben is megcsodálhatjuk egy Fusion 

212-es benzinmotoros repülőgép esetében. 

 

A szakmaspecifikus előadásokon túl, a régió mérnökei számára Mérnök Fórumot és Mérnöktovábbképzés 

lehetőségét biztosítja a szakkiállítás.  A végzős hallgatók ezúttal is élhetnek az Állásbörze nyújtotta 

lehetőségekkel, a középiskolások pedig játékos ismeretszerző verseny keretében ismerkedhetnek meg a 

kiállító cégekkel és azok tevékenységével. Az érdeklődést ezúttal értékes nyereményekkel díjazzák a kiállítók.  

  

A Pécsi Expo Centerben megrendezésre kerülő Pollack Expo továbbra is ingyenesen várja a műszaki 

érdeklődésű közönséget.  A kiállítás és a szekció előadások részletes programja a www.pollackexpo.hu 

oldalról letölthető. 

 

 

Jubileumi egyetemtörténeti tanulmánykötet bemutató 

 

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont nevében tisztelettel meghívom Önt a "UNIVERSITY AND 

UNIVERSALITY. THE PLACE AND ROLE OF THE UNIVESITY OF PÉCS IN EUROPE FROM THE MIDDLE AGES TO 

PRESENT DAY" jubileumi egyetemtörténeti tanulmánykötet bemutatójára. 

A rendezvényt köszönti: Dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese 

A kötetet bemutatja: Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a PTE EK TK főigazgatója 

 

A meghívó itt érhető el: http://www.lib.pte.hu/ek/jubileumi-egyetemtorteneti-tanulmanykotet-bemutato  
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