Beszá moló a MPT Dé l-magyarorszá gi Tagozatá nak munká já ró l

2019

A tagozat munkája az előzetesen elhatározott tervet követte. Ennek értelmében, havi rendszerességgel az
SZTE Pszichológiai Intézetével közösen szerveztük a Tudástér c. előadássorozatot. Ennek keretében
minden hónap első szerdáján egy tudományos előadás hangzott el vagy az SZTE oktatói vagy meghívott
előadók részvételével. Az előadások látogatottsága inkább hallgatói aktivitást mutatott a régió szakemberi
kisebb mértékben kapcsolódtak be ebbe a programba.
Az 2019-as évben is csatlakoztunk a Pszichológia Napja rendezvényhez. 2019 február 27-én nagysikerű
előadások és műhelyfoglalkozások lebonyolítására került sor. A rendezvényen közel 140 fő vett részt címe:
A test beszél: test, lélek, egészség.
Az est fénypontja egy pódiumbeszélgetés volt: Szilasi László, Luther kutyái című regényéről az íróval
(irodalomtörténész, egyetemi docens, SZTE) és Dr. Kopniczky Zsolt idegsebész egyetemi docenssel
(SZTE). A beszélgetőtársak: Dr. Sallay Viola és Prof. Dr. Csabai Márta (SZTE Pszichológiai Intézet). Ez az
esemény a városi közönséget is vonzotta, közel 200 résztvevővel. Az eseményről videofelvétel is készült,
amely az SZTE BTK YouTube csatornáján megtekinthető:

https://www.youtube.com/watch?v=RkWiTnqhyYw
A tagozat működésében továbbra is nehézséget okoz, hogy a régióban viszonylag kevés aktív tagja van a
társaságnak, azok is leginkább az akadémiai szférából. Így a rendezvények megszervezése is mindig
ugyanarra a szűk körre hárul, ami nehezíti az aktív működést. Folyamatosan keressük a megoldást
szélesebb tagság kialakítására, eddig nem sok sikerrel. A rendezvényeinken számos helyi szakember
megjelenik, de ők többnyire sajnos nem tagjai a Társaságnak.
Összességében a tagozat 2019. évi munkáját alapvetően értékesnek és sikeresnek ítéljük. Ebben az
időközben magtartott közgyűlésen résztvevők is egyetértettek.
2020 évi munkaterv: A tagozat a jövőben is részt kíván venni a regionális tudománynépszerűsítésben és a
kollégák szakmai összefogásában. Tervezzük a Tudástér folytatását, és kibővítését a tárterületek
képviselőinek bemutatkozásával. Tervezzük megrendezni ismét a Pszichológia Napja rendezvényt,
valamint az ősz folyamán sort kerítünk a Tagozat tisztújítására is.
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