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ELŐADÓ: DR. PONGRÁCZ ATTILA
Dr. Pongrácz László Győrött született. A Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban kitűnőre 
érettségizett, majd felvételt nyert az óvári Akadémiára, ahova kisgyermek kora óta készült. 
Tanulmányai mellett farmgyakorlatokon vett részt Dániában, Angliában, Izraelben és az 
Egyesült Államokban és 1996-ban kiváló eredménnyel záróvizsgázott. Doktori tanulmányait az 
Alma Mater-ben végezte, kutatási témája a szarvasmarha-tenyésztéshez kapcsolódott. 

Az előadás során röviden szó lesz a lovak kialakulásáról és történelemformá-
ló szerepéről, majd bővebben napjaink sokszínű hasznosítási lehetőségeiről, 
melyek mind hozzájárulhatnak az ember testi-lelki harmóniájának megte-
remtéséhez. Bepillantást nyerhetünk a terápiás célzatú lovagoltatásba is, 
végül a lovas tevékenységek társadalmi megítéléséről tudhatunk meg érde-
kes adatokat. 

RICHTER JÁNOS ÉLETÚTJA
2018. MÁJUS 28. 10:00

ELŐADÓ: DR. RUPPERT ISTVÁN
dr. Ruppert István, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának dékánja, a Széchenyi István 
Egyetem és a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára, orgonamű-
vész, a győri Richter János Alapítvány és Archívum elnöke. Rendszeresen koncertezik Európa 
szinte valamennyi országában, Japánban, Brazíliában és az USA-ban.  Szólistaként és kóruskí-
sérőként 23 CD-n szerepel. Előadásokat, mesterkurzusokat tartott amerikai, japán, finn, 
németországi és olasz egyetemeken. 

175 éve született Győr legnagyobb nemzetközi sikereket elért zenésze, a 19. 
század végének és a 20. század elejének nemzetközi sztár-karmestere,  Rich-
ter János.  A kortársak elsősorban Wagner-karmesternek tartották, és általá-
ban az utókor is osztja ezt a véleményt. De ő mutatta be Brahms és Bruckner 
legjelentősebb szimfóniáit, ő fedezte fel a zenész világ számára Dvořákot, és 
Elgart.  25 éven keresztül vezette a Bécsi Filharmonikusokat, azt a zenekart, 
melynek újévi koncertjeit nézi az egész világ. Richternek hatalmas memóriá-
ja volt, már a próbákon is szinte mindent kotta nélkül vezényelt. Ehhez járult 
még elképesztő hangszerismerete: majdnem minden hangszeren kiválóan 
játszott. Karmesteri interpretációjára a romantikus szárnyalás, a hatalmas 
fokozások, a szenvedélyes pátosz volt a jellemző. Karmesteri technikája, 
magával ragadó kifejezőereje révén került a legnagyobb karmesterek, és 
általában korának kiemelkedő zenei egyéniségei közé. 
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GENERÁCIÓK A CSALÁDOKBAN
2018. JÚNIUS 11. 10:00

ELŐADÓ: DR. KONCZOSNÉ DR. SZOMBATHELYI MÁRTA PHD HABIL
Dr. Konczosné Dr. Szombathelyi Márta 2004 óta dolgozik a győri Széchenyi István Egyetemen, 
jelenleg a Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék habilitált docense. „A 
tőketelepítés nyelvi és kulturális infrastruktúrája” című doktori disszertációját 2006-ban védte 
meg. 2013-ban habilitált Gazdálkodás- és Szervezéstudományok területén. Főbb kutatási 
területei a kommunikáció (kulturális kontextus, kultúraközi és nemzetközi kommunikáció, 
szervezeti kommunikáció, marketingkommunikáció, PR, retorika), valamint a menedzsment.

Jelenleg munkaerőként, fogyasztóként és a családokban is öt generációt 
különböztetnek meg: az 1945 előtt születettek a Veteránok, 1946 és 1964 
között születettek az úgynevezett Baby-boom korszakhoz tartozók, 1965 és 
1980 között születettek az X generáció, 1980 és 1995 közöttiek az Y generáció, 
1995 és 2000 között születettek pedig a Z generáció tagjai. E generációk 
kulturálisan eltérnek egymástól, sajátos motivációkkal és preferenciákkal 
rendelkeznek, amiket történelmi, politikai, gazdasági és társadalmi tényezők 
formáltak. A Veteránok generációját követő generációváltások óta a világ a 
felismerhetetlenségig megváltozott, és a változás üteme tovább gyorsul az 
olyan globális megatrendeknek köszönhetően, mint a demográfiai változá-
sok, az urbanizáció vagy az új technológiák. Hogyan tud együtt élni, egymást 
elfogadni a más kultúrájú öt generáció? 
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