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Az első blokk előadói (Jelenlegi helyzet, lehetőségek)
Szerző, előadó: Dombi Erzsébet Lívia
Szervezet: Nyugdíjasok Egyesülete, Pécs
1980-ban először a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán
magyar nyelv és irodalom szakon, majd 1985-ben az
ELTE-n népművelő szakon végzett. Szakmai élete
Zalaegerszeg, Keszthely és Pécs városokhoz kötődött.
Három évtizedet töltött Pécsett a Kertvárosban az Apáczai
Nevelési és Általános Művelődési Központ (ÁMK)
intézményeiben vezetői minőségben. Ebből másfél
évtizeden keresztül dolgozott a központ vezetőjeként,
nyugdíjazása előtti öt évben pedig az intézmény
főigazgatója volt.
2016-ban a civil egyesületekben végzett munkájáért Aidinger
János-díjjal tüntette ki Pécs város vezetése.

Szerző, előadó: dr. habil. Bajusz Klára
Munkahely: PTE, BTK, Humán Fejlesztési
Művelődéstudományi Intézet, Felnőttképzési
Képességfejlesztési Tanszék

és
és

1991-ben
érettségizett
Pécsett
a
Leőwey
Klára
Gimnáziumban, majd 1996-ban szerzett diplomát a JPTE-n
PhD tanulmányiat az ELTE-n folytatta és PhD fokozatot 2004ben neveléstudományból szerzett 2015-ben a PTE-n
neveléstudományi területen habilitált.
Kutatási területei: Gerontoedukáció. A tanulás hatása az
időskori életvitelre. A töredékvégzettséggel rendelkező
felnőttek iskoláztatási lehetőségei.

Szerző, előadó: dr. Brettner Zsuzsanna
Munkahely: PTE BTK Társadalmi Kapcsolatok
Intézete Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszéke
1998-ban diplomás ápolóként végzett a POTE Egészségügyi
Főiskolai Karán.
2002-ben szociálpolitikus, majd 2007-ben szociális munkás
végzettséget szerzett a PTE Bölcsészettudományi Karán. A
PhD fokozatot 2014-ben szerezte meg.
Kutatási területei: Peremcsoportok és reszocializáció,
hajléktalanok ellátása. Közegészségügy és járványtan. A
munkaalapú tanulás a szociális képzésekben. A kutató
táborok szerepe a szociális munka oktatásában.
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A második blokk előadói (A jövő időspolitikája)
Szerző, előadó: Némethné Jankovics Györgyi
Szervezet: Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek
Országos Szövetsége (NYOSZ)
A NYOSZ elnökeként nagyon aktív szervező munkát
fejt
ki
a
hagyományok
őrzésében
(Szavalóversenyek, Táncfesztivál, Dalosversenyek)
és innovációk terén (informatikai képzés idősek,
sport a harmadik életszakaszban).
Szerkeszti a hosszú idő óta havonta megjelenő,
nagyon
tartalmas
„Generációnk”
folyóiratot
(https://www.nyosz.hu/generacionk-magazin).
Új kezdeményezés a TV-s magazin, a NYOSZ TV, ami
a nyugdíjasok és közösségeik életének aktuális
eseményeiről ad országos kitekintést. A fél órás
magazin műsort 93 helyi televízió adásában,
általában egy héten át, naponta vetítik.

Szerző, előadó: dr. Talyigás Katalin elnök
Szervezet: Életet az Éveknek Területi Egyesület
Szociológus, szociálpolitikus, La Pazban született, élt
New Yorkban, Budapesten - ezt a nemzetközi
szemléletet
igyekezett
meghonosítani
Magyarországon a szociális szférában.
Nemzetközi szinten is ismert és elismert szakértője az
időspolitika, az idősgondozás területének. Oktatott
az ELTE-n és az Országos Rabbiképző-Zsidó
Egyetemen. Jelenleg az ELTE TaTK Hilscher
Rezső Egyesülete Idős Műhelyét vezeti az Életet az
Éveknek Budapesti Egyesülete mellett.
Szakmai résztvevője 2021-ben a „Javaslat idősügyi
törvény megalkotására” című dokumentumnak.

Szerző, előadó: Juhász László alapító elnök,
Szervezet: Magyar Szakszervezeti Szövetség;
Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ)
nyugdíjastagozatának
vezetője.
Kezdeményezésével jött létre a Nyugdíjas
Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) 2019
októberében.
Ez a szerveződés 2021 márciusában „Javaslatok a
nyugdíjrendszer
korszerűsítésére”
címmel,
összefoglalta a nyugdíjrendszerünk legfontosabb
problémáit és javaslatokat ad megoldásukra a
„Javaslat idősügyi törvény megalkotására” című
dokumentumokba.
Ehhez
megszervezték
a
NYUSZET Tanácsadó Testületét.
A
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A harmadik blokk előadói (Közművelődés on-line térben)
Szerző, előadó: dr. Német Béla
Szervezet: Nyugdíjasok Egyesülete, PTE TTK,
Fizikai intézet
1972-ben Szegeden a JATE-n végzett fizikusként. Attól
kezdve 2013-ig előbb Szegeden, majd 1983-tól
Pécsett tanított egyetemen.
Az oktató munkán túl az utolsó két és fél évtizedben
jelentős számban szervezett kutatás-fejlesztési és
innovációs pályázatokat.
A Nyugdíjasok Egyesülete keretén belül is a tovább
fejlődést szorgalmazza, és ennek során az
időseknek az információs technológiák terén
szükséges tanulását nagyon fontosnak tartja.

Szerző, előadó: Molnár Ferenc elnök
Szervezet: Nyugdíjasok Egyesülete
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán politológia szakon végzett.
A Nyugdíjasok Egyesületében betöltött elnöki pozíción
kívül a Bányászok Érdekvédelmi Kulturális
Egyesületének (B.É.K.E.) is ügyvivő elnöke.
Egyesületi vezetőként kulturával, az idöskoruak, a
csökkent munkaképességüek és a hátrányos
helyzetűek érdekképviseletével foglalkozik.
A
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Közéleti szereplő vendégeink, Pécs város ügyeinek
választott képviselői, vezetői.
Hoppál Péter 1972-ben született, egyházzenész,
karnagy, politikus https://www.facebook.com/hoppalpeter
1997-ben a JPTE-n középiskolai ének-zenetanár és
karvezetői diplomát, 2005-ben a BMGE-n közoktatás
vezetői
oklevelet,
2009-ben
pedig
a
PTE
Közgazdaságtudományi Karán MBA szakokleveles
menedzser diplomát szerzett.
1995 és 2010 között a Pécsi Református Kollégium
Gimnáziuma és Általános Iskolájának tanára, 2002-től
2010-ig az intézmény főigazgatója volt.
2009 óta országgyűlési képviselő Baranya megye 2-es
választókerületében. 2014-től 2018-ig a kultúráért
felelős államtitkár, 2018 óta a kulturális alapellátásért
felelős miniszteri biztos.
Péterffy
Attila
1969-ben
született
Pécsett.
https://www.facebook.com/peterffyattilapecs
1987-ben Pécsett, a Zipernowsky Károly Műszaki
Szakgimnáziumban érettségizett.
1993-ban Miskolcon gépészmérnöki diplomát szerzett.
1993-tól dolgozott a Pécsi Hőerőműben, 2008-2013
között volt a Pannon Hőerőmű Zrt. elnökvezérigazgatója. Utána a kőbányai és dorogi erőmű
vezetőjeként, később az erőmű tulajdonosának
(Veolia) valamennyi energetikai komplexumának
irányítója volt.
2019 óta Pécs polgármestere.

Pécs, 2021. 11. 17.
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