
Szeptember elsején a Pécsi Tudományegyetem jubileumi díszünnepséggel köszönti az első magyar egyetem alapításának napját, Szeptember elsején a Pécsi Tudományegyetem jubileumi díszünnepséggel köszönti az első magyar egyetem alapításának napját, 
mely 2017-től kezdve a Magyar Felsőoktatás Napja. A rendezvényhez több nagy presztízsű esemény kapcsolódik, mint például a mely 2017-től kezdve a Magyar Felsőoktatás Napja. A rendezvényhez több nagy presztízsű esemény kapcsolódik, mint például a 
Nemzeti Agykutató Program, valamint a Magna Charta Universitatum éves konferenciája.Nemzeti Agykutató Program, valamint a Magna Charta Universitatum éves konferenciája.

S z e l f i z z  m o z d o n n y a l !
Utaztál már a Pécsi Tudományegyetem jubileumi mozdonyával?
Küldj nekünk egy mozdonyos képet és nyerj te is havonta PTE-s 

ajándékokat! Képedet várjuk a facebook.com/PTE1367 oldalon október 
31-ig. A fődíj egy személyre szabott igazi pécsi PTE-élmény. 

Mozdonyvadászatra fel!
További infók: pte.hu/szelfi zz_mozdonnyal

CSALÁDI ÉS GYERMEKPROGRAMOK

Teddy Maci kórház|Irodalmi-kézműves foglalkozás
|Éld az életem – érzékenyítő-társadalmi

élőszereplős (felnőtt) társasjáték|Kutyabaj! Gyermekprogram
|Kalligráfi a, maszkkészítés|Pneumatikus

játék|Látásérzékelő és mozgásérzékelő
játékok|Fogászati prevenciós játék|Játékok a

különféle érzékszervekre, kerekesszék kipróbálása
akadálypályán|Kifestő, elektromos kismotorok|KRESZ játékok 

|Légvár, trambulin, arcfestés, kézműves
utca, fejlesztő játékok, sorversenyek|

Gyermek „Ki-Mit-Tud”

TECHNIKA ÉS EGÉSZSÉG

Pneumatikus autó kiállítása|Testzsírmérés, táplálkozási
anamnézis, tanácsadás|Vérnyomásmérés,

vércukormérés|Sebtetkó készítése, intubálás
és újraélesztés gyakorlása/tanítása|Testtartás

vizsgálat – tanácsadás|Védőnő sarok, terhesgondozás,
szoptatási tanácsadás, babatáplálás, babagondozás|Teakészítés,

illóolajok készítése|Orca (energiatakarékosautó) kiállítása|
Isel automata habvágóval minta

kivágása|Vagyonvédelmi tesztek|Bűnmegelőzési puzzle|
BRFK toborzás| 

Véradás

ZENE ÉS SPORT

PTE Táncegyüttes|Pannon Gyermekkórus
|Zinger zenekar |Pítherapy rapper

duó (Végh Balázs és Kollarics Attila)|Sakk, B33
utcai kosár, tollaslabda, kosár büntetőverseny|

Benned a létra integrált táncprodukció|Street Workout bemutató|
Halott Pénz koncert

Információ és regisztrációs lehetőség a rendezvényre és a gyermek 
„Ki-Mit-Tud”-ra:  jubileum650ptenap.pte.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A 650 éves évforduló alkalmából a PTE a családokra is gondol. Szeptember második napján 10-22 óráig egy mindenki számára 
nyitott, ingyenes szabadtéri eseményt szervez egyetemünk Pécs szívében, a Széchenyi és Jókai téren.


