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 PROGRAMAJÁNLÓ 
 2018. május 7 – május 13. 

DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN 

május 7. hétfő 
8 órától 

 

Gépész kiállítás  

 

Maxim Anita 
maxim.anita@mik.pte.h

u 
72/501-500/23902 

PTE MIK Rókus utcai 

műhely és udvar 

(Pécs, Rókus u. 2.) 

május 7. hétfő 
10 óra 

PTE Innovációs Nap – 

ünnepélyes megnyitó 

Czibók Balázs 
czibok.balazs@pte.hu 

30/92-556-19 

Zsolnay Negyed E78 

(Pécs, Zsolnay V. u. 

37.) 

május 7. hétfő 
15 óra 

Szekszárdi Harmadik Kor 

Egyeteme 

Dr. habil Klein Ágnes: "Két 

nyelvvel felnőni előny vagy 

hátrány?" 

Schmieder Réka 
schmieder.reka@kpvk.pt

e.hu 
72/501-500/22531 

PTE KPVK szekszárdi 

campus A/52-es 

előadóterem 

(Szekszárd, Rákóczi u. 

1.) 

május 7. hétfő 
15 óra 

Paksi Harmadik Kor 

Egyeteme  

Dr. Falus Orsolya: "Az iszlám 

szelíd arcai – jótékonyság és 

közösségi gondoskodás" 

Schmieder Réka 
schmieder.reka@kpvk.pt

e.hu 
72/501-500/22531 

Paksi Polgármesteri 

Hivatal nagyterme 

(Paks, Dózsa György út 

55-61.) 

május 8. kedd 
18 óra 

NYITOTT EGYETEM 

Dr. Gyergyák János: Amerika 

városépítészetének új 

irányvonalai, avagy új recept 

a "tojásrántottához" 

Kosaras Attila 
kosaras.attila@pte.hu 

30/701-0374 

PTE FEEFI aula  

(Pécs, Szántó K. J. u. 

1/B) 

május 9. szerda 
11 óra 

Dr. Rand Waltzman „Álhírek 

és dezinformáció” című angol 

nyelvű előadása 

Polyák Gábor 
polyak.gabor@pte.hu 

70/26-411-33 

PTE BTK „D” épület 

105. előadó  

(Pécs, Ifjúság útja 6.) 

május 9. szerda 
15 óra 

Egészséges munkahelyek 

nyugdíjasoknak – a PTE és a 

Déli Szomszédok Közérdekű 

Nyugdíjas Szövetkezet 

közötti együttműködési 

Dr. Nemeskéri Zsolt 
nemeskeri.zsolt@ktk.pte

.hu 
30/560-7293 

PTE FEEFI aula  

(Pécs, Szántó K. J. u. 

1/B) 
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megállapodás aláírása 

május 9. szerda 
16 óra 

Fogmosós Flashmob Pécsett 

az Egészséges Íny Napja 

alkalmából 

dr. Mandel Iván 
mandel.ivan@pte.hu 

20/24-21-983 

 

Pécs, Széchenyi tér 

május 12-13. 
szombat-
vasárnap 

10 – 18 óra 

 

12. Pécsi Dísznövény-kiállítás 

és vásár 

Babayné Boronkai 
Erzsébet 

bozso@gamma.ttk.pte.h
u 

30/514-8337 

PTE Botanikus kert 

(Pécs, Ifjúság útja 6.) 

 
HÁTTÉRANYAG 

 

Gépész kiállítás  

 

A 3. éves üzemfenntartó gépészek félévzáró bemutatója lesz a karbantartás és szervezése c. tárgy „Fából 

vaskarika” szekcióba tartozó saját tervezésű és/vagy gyártású eszközeikből. Lesz mini CNC marógép, robogó, 

elektromos kerékpár, quad, szélturbina! 

 

 

PTE Innovációs Nap 

 

Érdekel a galaxis első gasztro-realityje? Szeretnéd tudni, hogyan válhatsz sikeres vállalkozóvá? Segíthetünk 

abban, hogy innovatív ötleted ügyesen hasznosítsd? Kíváncsi vagy, melyek az egyetem legújabb innovációi 

vagy milyen egy e-sport verseny? Akkor gyere el május 7-én a Zsolnay Negyedbe, a PTE innovációs napjára, 

ahol még Fishing on Orfű jegyeket is nyerhetsz! A rendezvény ingyenes! 

 

További részletek és program: https://www.facebook.com/events/491342651262400/  

 

 

Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme 

 

A Szekszárdi Harmadik Kor Egyeteme tavaszi szemeszterének záró előadása: "Két nyelvvel felnőni előny vagy 

hátrány?" Előadó: Dr. habil Klein Ágnes egyetemi docens, intézetigazgató (PTE KPVK) 

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

harmadik-kor-egyeteme-0  
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Paksi Harmadik Kor Egyeteme  

 

A Paksi Harmadik Kor Egyeteme tavaszi szemeszterének ötödik előadása: "Az iszlám szelíd arcai: jótékonyság 

és közösségi gondoskodás". Előadó: Dr. Falus Orsolya ügyvéd, főiskolai docens (Dunaújvárosi Egyetem) 

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

egyeteme 

 

 

NYITOTT EGYETEM 

 

Szeretettel várjuk Önöket a Pécsi Tudományegyetem 25 éves Universitas Televíziója Nyitott Egyetem című 

programsorozatának következő, májusi előadására. Az előadás ingyenes. 

Előadó: Dr. Gyergyák János 

Az előadás címe: Amerika városépítészetének új irányvonalai, avagy új recept a "tojásrántottához" 

A videós beharangozó itt érhető el: https://youtu.be/88Kj6Ts3LSo  

 

 

Dr. Rand Waltzman „Álhírek és dezinformáció” című angol nyelvű előadása 

 

Dr. Rand Waltzman a RAND Corporation (https://www.rand.org/) vezető adattudósa. Jelenleg a Pentagon 

kutatási projektjét vezeti, aminek célja, hogy felderítse a közösségi média felhasználásával folytatott 

propagandatevékenység működését és hatását. Dr. Waltzman korábban a Carnegie Mellon University 

szoftvermérnöki intézetének vezető technológiai szakértője volt, és programmenedzserként vezette a 

Defense Advanced Research Projects Agency Stratégiai Kommunikáció a Közösségi Médiában nevű egységét. 

Szakmai tapasztalatai kiterjednek a bot hálózatok azonosítására, a befolyásolási műveletekre, a 

dezinformációra, a gépi tanulásra és a digitális kommunikációra.  

 

Dr. Waltzman kiváló előadó, aki szemléletes példákkal mutat rá a dezinformációs fenyegetés jelentőségére, 

valamint az általa „kognitív biztonságnak” nevezett védekezési stratégiára, hogy ezzel ösztönözze a nyugati 

demokratikus társadalmakat a digitális kommunikációs környezet menedzselésére, a proaktivitásra, valamint 

azoknak a szereplőknek a kiszorítására, akik dezinformációt terjesztenek. Előadásain arra ösztönzi a 

közönséget, hogy tudatosabban nézzenek szembe a dezinformációból eredő veszélyekkel, és legyenek 

kreatívak a megoldások keresésében. Ezzel élénk vitára ösztönöz, egyúttal felhívja a figyelmet a problémáról 

folytatott további diskurzus szükségességére. Az előadás angol nyelvű! 

http://kpvk.pte.hu/content/paksi-harmadik-kor-egyeteme
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Egészséges munkahelyek nyugdíjasoknak 

 

A demográfiai folyamatok, a gazdasági és munkaerőpiaci változások nyomán az idősödő korcsoportok 

munkavállalásának biztosítása, illetve elősegítése szerte a világban, így Magyarországon is kiemelt társadalmi 

kérdéssé vált. A Pécsi Tudományegyetem és a Déli Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet 

együttműködésében most arra nyílik lehetőség, hogy a munka világába visszatérő nyugdíjas dolgozók fizikai 

és szellemi kompetenciáit folyamatosan vizsgálva minél nagyobb mértékben elkerülhetőek legyenek a 

munkavégzés egészségi állapotra gyakorolt negatív hatásai. 

 

A demográfiai előrejelzések szerint az elkövetkező évtizedekben folyamatosan nőni fog az idősebb 

munkavállalók létszáma és aránya a társadalomban, ezért fontos felmérni, hogy idősebb korban a 

munkavégzés egyes szakmákban milyen fokozott egészségi kockázatokkal jár, és ezek hogyan kezelhetők.  

 

A Pécsi Tudományegyetemen több éve nagy sikerrel megrendezésre kerülő „Az Aktív Időskorért - Pécsi 

Szenior Akadémia” következő előadása előtt, 2018. május 9-én 15.00 órakor kerül sor a PTE és a Déli 

Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet közötti együttműködési megállapodás aláírására. Ez alapján 

- a PTE-n kifejlesztésre kerülő innovatív módszertan alkalmazásával - a nyugdíjas dolgozók állapotfelmérését 

végzik el az egyetem kutatói, továbbá a foglalkoztatás és az egészségi állapot összefüggéseinek anonim 

kérdőíves vizsgálata történik meg. A PTE a felmérésben való részvétel lehetőségét ingyenesen biztosítja a 

nyugdíjasszövetkezet tagjai és a Pécsi Szenior Akadémia hallgatói számára. 

 

Az együttműködés az EFOP-3.6.1-16-2016-00004 azonosító számú „Átfogó fejlesztések a Pécsi 

Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében” című projekt, ezen belül a „Fizikai 

és szellemi kompetenciák együttes vizsgálati és értékelési módszertanának kimunkálása az idősödő 

korcsoport munkavállalásának elősegítésére” alprojekt keretei között, az Európai Unió támogatásával valósul 

meg. 

 

Fogmosós Flashmob Pécsett az Egészséges Íny Napja alkalmából 

 

Az Európai Parodontológiai Szövetség, és ennek részeként a Magyar Parodontológiai Társaság 

kezdeményezésére május 12. az Egészséges Íny Napja. Ennek alkalmából a fogíny és fogágy betegségeinek 

kezelésére szakosodott fogorvosok (parodontológusok) a fenti szakmai szervezeteik révén Európa-szerte 

figyelemfelhívó kampányokat szerveznek, melyek célja a lakosság tájékoztatása a fogágybetegségről 

(parodontitis), káros általános szervezeti hatásairól, és megelőzési lehetőségeiről.  
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A Magyar Parodontológiai Társaság további 28 nemzeti parodontológiai társasággal együtt idén is 

csatlakozott ehhez az összeurópai kezdeményezéshez, így Budapest és Szeged mellett Pécsen is 

sajtótájékoztatókat és tematikus programokat szervez, honlapján (www.parotarsasag.hu) és facebook 

oldalán (https://www.facebook.com/Parotarsasag/) pedig információs anyagokat jelentet meg. 

 

Pécsett a PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinika Parodontológiai Osztályának munkatársai és a fogorvos szak 

hallgatói 2018. május 9-én, szerdán 16 órától a Széchenyi téren fogmosós flashmobbal szeretnék az utca 

emberének figyelmét felhívni a fogágybetegség megelőzésére és a szájhigiénia fontosságára. További 

részletek: https://www.facebook.com/events/174326153396222/  

 

 

12. Pécsi Dísznövény-kiállítás és vásár 

 

https://pte.hu/sites/pte.hu/files/files/Esemenyek/2018/05/plakat_2018_1.pdf  
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