
 
 

 

PTE 650 Jubileum 

H-7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. 

+36-72-501-500/12174 

 E-mail: info@pte.hu 

 PROGRAMAJÁNLÓ 
 2018. március 12 – március 18. 

DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN 

 
március 12-18. 

 
 

Agykutatás hete a PTE ÁOK 

szervezésében 

Illés Annamária 
illes.annamaria@pte.hu 

30/3083461 

több helyszín – lásd a 

háttéranyagban 

 
március 12-13. 

 

Könyvbörze a 

Tudásközpontban 

 
Rózsáné Szarka Veronika 

vera@lib.pte.hu 
30/9229487 

Dél-dunántúli 

Regionális 

Tudásközpont 

Könyvtár 

(Pécs, Universitas u. 

2/A) 

március 12. 
hétfő 
15 óra 

Szekszárdi Harmadik Kor 

Egyeteme: "Modern városok 

Magyarországon" 

Egléné Fekete Zsuzsanna 
eglenezsuzsa@kpvk.pte.

hu 
30/2772651 

PTE KPVK szekszárdi 

campus A/52-es 

előadóterem 

(Szekszárd, Rákóczi u. 

1.) 

március 12. 
hétfő 
15 óra 

Paksi Harmadik Kor 

Egyeteme: "Milyenek az 

orosz emberek” 

Egléné Fekete Zsuzsanna 
eglenezsuzsa@kpvk.pte.

hu 
30/2772651 

Paksi Polgármesteri 

Hivatal nagyterme 

(Paks, Dózsa György út 

55-61.) 

március 12. 
hétfő 
15 óra 

Bajai Harmadik Kor 

Egyeteme: "Az időskori 

kommunikáció" 

Egléné Fekete Zsuzsanna 
eglenezsuzsa@kpvk.pte.

hu 
30/2772651 

Bácskai Kultúrpalota 

(Baja, Szentháromság 

tér 3.) 

március 14. 
szerda 
12 óra 

Bemutató edzés és 

szeminárium a kondicionális 

képességek mérésének 

legújabb elméleti és 

gyakorlati lehetőségeiről 

Péter Ágnes 
agnes.peter@etk.pte.hu 

72/535-980 

PMFC-stadion, majd 

14.30-tól PTE ETK 

(Stadion u. 2.; majd 

Vörösmarty u. 4.) 

március 14. 
szerda 
14 óra 

Díszdoktoravató Ünnepi 

Szenátusi Ülés és Doktori 

Borsos Eszter 
borsos.eszter@pte.hu 

30/5813208 

PTE Dr. Halasy-Nagy 

József Aula 
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Oklevélátadó Ünnepség (Pécs, Rákóczi út 80.) 

március 16-17. 
10 – 16 óra 

Kora tavaszi virágzás a PTE 

Botanikus kertjében 

Babayné Boronkai 
Erzsébet 

bozso@gamma.ttk.pte.h
u 

30/5148337 

PTE Botanikus kert 

(Pécs, Ifjúság útja 6.) 

 
HÁTTÉRANYAG 

 

Agykutatás hete a PTE ÁOK szervezésében 

 

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Kara március 12. és 18. között tartja az AGYKUTATÁS HETE 

(Brain Awareness Week) rendezvénysorozatát, melynek keretén belül számos izgalmas, látványos, az agyi 

működéshez szorosan kapcsolódó eseményt szervez. 

A rendezvény Pécsett több helyszínen is kínál programlehetőséget: 

 

- A Civil Közösségek Házában a látogatók egy képsorozatnak köszönhetően testközelből nézhetnek végig egy 

agyműtétet, melyet Dr. Balás István idegsebész végzett egy Parkinson-kóros betegen, és Dr. Szentpéteri L. 

József, a National Geographic fotósa ezt megörökítette számunkra. 

- Prof. Héjj Andreas előadását hallgathatjuk meg arról, hogyan dolgozza fel agyunk a körülöttünk felbukkanók 

arcvonásait. 

- A PTE lehetőséget biztosít laboratóriumok megtekintésére a PTE ÁOK-n. 

- A Modern Magyar Képtárban egész héten kiállítást tartanak pszichiátriai betegek műveiből. 

- A Filter Kultúrkávéházban idegsejteket hajtogatnak (origami), majd összekötik őket Dr. Sík Attila 

neurobiológus segítségével. 

- Március 17-én (szombaton) a Nádor Galériában egész napos programmal készülnek, ahol az interaktív 

bemutatók mellett (agyi aktivitás mérés, kiállított (tapintható) agymodellek, valamint egy új számítógépes 

látásvizsgáló bemutatása, lassított cselekvés fotózása, stb.) gyerekek mutatják meg, hogy ők milyennek 

képzelik el az agyunkat. 

 

Részletes programleírás: http://itd.pte.hu/events/brain_awareness_week  
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Könyvbörze a Tudásközpontban 

 

A PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont birtokában olyan szépirodalmi és szakirodalmi művek 

halmozódtak fel, melyeket a könyvtár nem tud felhasználni. Vagy azért, mert már elegendő példányban 

megtalálhatóak a polcokon, vagy mert nem illeszkednek a könyvtár gyűjtőkörébe. Ezeket a könyvtári célból 

nem hasznosítható, állományba nem vett műveket ajánlja fel a könyvtár az olvasni szerető 

könyvtárlátogatóknak, ingyenes elvitelre, mennyiségi kötöttségek nélkül. A 2018. március 12 – 13-ig tartó 

könyvbörzén mintegy 1000 könyvet fognak asztalokra kihelyezni a Tudásközpont földszintjén. A szervezők 

remélik, hogy könyv és olvasója egymásra talál!  

További részletek: http://www.lib.pte.hu/ek/konyvborze-a-tudaskozpontban 

 

Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme: "Modern városok Magyarországon" 

 

Előadó: Horváth István megyei jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár. További 

információ a Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteméről: http://kpvk.pte.hu/content/szekszardi-harmadik-kor-

egyeteme-0 

 

Paksi Harmadik Kor Egyeteme: "Milyenek az orosz emberek” 

 

Előadó: Végvári Borisz nyelvész, tudományos segédmunkatárs (PTE KPVK). További információ a Paksi 

Harmadik Kor Egyeteméről: http://kpvk.pte.hu/content/paksi-harmadik-kor-egyeteme  

 

Bajai Harmadik Kor Egyeteme: "Az időskori kommunikáció" 

 

Előadó: Dr.Boronkai Dóra tanszékvezető, egyetemi docens (PTE KPVK, Alkalmazott Művészetek Tanszék). 

További információ a Bajai Harmadik Kor Egyeteméről: http://kpvk.pte.hu/content/bajai-harmadik-kor-

egyeteme  

 

Bemutató edzés és szeminárium 
 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar (PTE ETK) Fizioterápiás és Sporttudományi Intézete, a 

Pécsi Sport Nonprofit Zrt. (PSN Zrt.) és a PTE Pécsi Egyetemi Atlétikai Club (PTE PEAC) elkötelezettek a 

sportolók, különösen a dél-dunántúli régió sportolóinak legális teljesítményfokozása mellett. Fent nevezett 

http://www.lib.pte.hu/ek/konyvborze-a-tudaskozpontban
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három szervezet együttműködik e cél elérésében, az egyedülálló sporttudományi technológiákat forgalmazó 

és teljesítménymonitoring-szolgáltatást nyújtó TSO Medical Hungary Kft.-vel. 

 

Ezen együttműködés keretében a térség sportegyesületeinek sportszakmai munkatársai – vezetők, edzők, 

erőnléti edzők, fizioterapeuták – számára tudományos szakmai fórumot szerveznek, melynek keretében 

bemutatnak egy innovatív, egyedi metabolikus teljesítménymérésen alapuló rendszert.  

 

A metabolikus teljesítménymérésen alapuló GPS-monitoring rendszer lehetővé teszi, hogy a sportolók 

kiválasztása, életpályája személyre szóló, valós, mért adatok alapján legyen tervezhető és alakítható. Ez a 

háttér a sportoló, a szövetség vagy a klubok idő-, energia- és anyagi ráfordítása szempontjából is jelentősen 

javíthatja a kiválasztás és tehetségfejlesztés hatékonyságát. Teljesítmény-menedzsment technológia és 

szolgáltatás teljes körű hátteret nyújtanak a sportszakmai munkához, illetve lehetővé teszik, hogy a 

különböző szakemberek tevékenysége folyamatelvű protokollokon keresztül váljon összehangolhatóvá. 

PROGRAM: 

2018. március 14. (szerda) 

12.00–13.00:  

Bemutató edzés a PMFC-stadionban a GPS-eszközzel, amely élőben követi a sportolók terhelés-élettani 

adatait. (Pécs, Stadion utca 2) 

14.30–16.00 

Szeminárium a pályateszteken felmért paraméterek értelmezéséről a Fizioterápiás és Sporttudományi 

Intézet szakembereinek mentorálásával (PTE ETK Vörösmarty utca 4, dékáni tanácsterem).  

 

Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülés és Doktori Oklevélátadó Ünnepség 

 

https://pte.hu/esemeny/diszdoktoravato_unnepi_szenatusi_ules_valamint_doktori_oklevelatado_unnepseg 

 

Kora tavaszi virágzás a PTE Botanikus kertjében 

 

A PTE Botanikus Kertje "Kora tavaszi virágzás" címmel várja a kedves érdeklődőket március 16-17-én 10-16 

óra között. A korán virágzó hagymás növények (krókuszok, téltemető, stb.) mellett megtekinthetik a kertben 

rügyeiket bontogató fák és cserjék sokaságát, valamint a csodálatosan virágzó kaméliacserjéket, az illatos 

virágú citrusokat és több mediterrán növényt is az üvegházakban. A helyszínen a szakemberektől 

szaktanácsot is lehet kérni, illetve növényt lehet vásárolni. Egyének, családok, csoportok látogatását egyaránt 

szívesen fogadják a szervezők. 
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