
  
 

 
 

A Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, a 

Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Szikra Alapítvány közös szervezésében 
 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM 
  

 előadássorozat indul 2016. október 27-én, csütörtökön 15.00-tól  
a Kazincbarcikán és vonzáskörzetében élők részére 

 

 

 

A program fő támogatója: Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art 

Kft. 
 
 

A témaválasztás, a kurzus szükségessége: 
 

A XXI. század egyik legnagyobb eredménye a születéskor várható élettartam 
meghosszabbodása. A XX. század a népességnövekedés évszázada volt, a XXI. század 
egyik legfőbb ismérve az öregedés lesz.  

Az időskori tanulási folyamat pozitív hatással van az önbizalom, az énkép, valamint a 
személyiség fejlesztésére, és ezáltal az egészség megőrzésére, a társadalmi életben 

való aktív részvételre. Számos európai ország tapasztalatai igazolják, hogy az életen át 
tartó tanulás egyrészt csökkenti az állam anyagi ráfordításainak összegét, és az idős 
emberek társadalmi függőségét, másrészt növeli az idős emberek önsegítő, önfenntartó 

képességeit, továbbá javítja az aktivitást, az életminőséget, a foglalkoztatás 
lehetőségeit. 

 
Az előadássorozat célja:  
 

 Az életen át tartó tanulás biztosítása az Észak-magyarországi régióban, a társadalom 
egyik legfontosabb erőforrásának, a tudásnak az átadása idős emberek és több 

generáció részére. 
 A kormenedzsment szemléletének és gyakorlatának terjesztése az Észak-

magyarországi régióban. 

 Az egyetemi kutatási eredmények megismertetése és népszerűsítése az idős 
emberek és családtagjaik körében. 

 A tudásvagyon közérthető szintre való átfordítása, és eredményes, hasznosítható 
továbbadása a szépkorúak részére. 

 Az Észak-magyarországi régióban élő idős emberek bevonása az ageing kutatások 

gyakorlati feladataiba. 
 Az Észak-magyarországi régióban élő polgárok szellemi potenciáljának növelése, a 

generációk közötti tudás-szakadék csökkentése. 
 A helyi értékek felszínre hozása, megerősítése, támogatása. 

F E L H Í V Á S! 
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 A helyi közösségek, közösségi terek erősítése, a generációk együttműködésének 
segítése. 

 
A képzésért felelős:  

 
A Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport, a 
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, és a Szikra Alapítvány  

 
Képzés szakmai vezető és felnőttképzési szakértője: Dr. Dobos László, 3.Kor 

Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke 
 
Képzés szervezője: a szervezők részéről Papp Mónika elnök, Szikra Alapítvány 

Miskolc,  
Kazincbarcika város: Barcika Art Kft., Nagy Tibor munkaszervezet vezető - Szuhavölgyi 

Bányászlakta Települések Szövetsége, Pelle Anna – Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub civil 
partnerek képviseletében. 
 

Az ünnepélyes megnyitó és az első előadás időpontja:  
 

2016. október 27. csütörtök 14.00-tól regisztráció, részvételi díj befizetése, 14.30-15.00 
ünnepélyes megnyitó a Mezey István Művészeti Központ (Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) 
emeleti nagytermében. 

 
A Szabadegyetem ütemezése:  

 
Az előadások csütörtökönként 15.00 órától, első félév, összesen 5 alkalommal 
kerülnek megtartásra. 

 
Helyszíne: Mezey István Művészeti Központ (Kazincbarcika, Rákóczi tér 9.) emeleti 

nagyterem 
 
Az előadássorozat időpontjai, témái, előadói: 2016/2017. I. félév 

 
 A FOGLALKOZÁS 

HELYE ÉS IDEJE 

(NAP, ÓRA) 

 

TÉMA MEGJELÖLÉSE 

 

ELŐADÓ  

(OKTATÓ NEVE) 

1. 
2016. október 27.   

15.00-17.00 

Selmecbányától a Miskolci 

Egyetemig – történeti 

visszatekintés 

Prof. Dr. Patkó Gyula Miskolci 

Egyetem, nyugdíjas rektor 

2. 
2016. november 10. 

15.00-17.00 

Áldozatorientált bűnmegelőzés, 

áldozatsegítés nemzedékeken 

keresztül 

Dr. Váradi Erika egyetemi docens, 

Miskolci Egyetem, Állam és 

Jogtudományi Kar, dékánhelyettes 

3. 
2016. november 24. 

15.00-17.00 

Az egészséges idősödés, az 

egészséges időskor megélése, 

prevenció minden életkorban 

Dr. Felszeghi Sára egyetemi docens 

4. 
2016. december 08. 

15.00-17.00 

A generációk közötti 

kommunikáció 

Dr. habil Dobos Csilla Miskolci 

Egyetem, egyetemi docens, Intézet 

igazgató 

5. 
2017. január 12. 

15.00-17.00 

A női nemi szervi daganatokról és 

a szűrés fontosságáról a 

megelőzésben  

Dr. Juhász Antal nyugdíjas kórház 

igazgató, szülész-nőgyógyász 

főorvos 

 

A Szikra Alapítvány a szervezők nevében a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt 
és azon résztvevők, akik a Szabadegyetemen félévente minimum négy alkalommal 

megjelennek, az előadássorozaton való részvételt igazoló Certifikációt vehetnek át a 
Miskolci Egyetem- Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport; a 
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra Alapítvány közös logójával.  
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A hallgatók minden előadást követően az előadások tematikus vázlatát megkapják.  

A részvételi díj 1.000 Ft/félév 
 

 
Jelentkezés feltétele:  

 50. életév betöltése 

 minimum középszintű végzettség 
 a résztvevő vállalja a szabadegyetemen való aktív részvételt 

 részvételi díj befizetése  
 
 

Jelentkezés a mellékelt jelentkezési lapon! 
Jelentkezési cím: 

Szikra Alapítvány 
3530 Miskolc, Reményi Ede u. 9. 

Tel: 46/504-730 

e-mail: kepzes@szikraalapitvany.hu 
 

Jelentkezési határidő 2016. október 26. 12.00  
 
 

 
Az ünnepélyes megnyitó kísérőrendezvényeként 13.30 órától Kiállítás és vásár nyílik 

az előadás előterében Juhászné Ceglédi Tünde paverpol-textilalkotásaiból (ékszerek, 
szobrok, faliképek) és viaszfestményeiből. 
 

 
 

    
 

 
 
Miskolc, 2016. október 5. 

 
 

 
 

        SZERVEZŐK 

mailto:kepzes@szikraalapitvany.hu

