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Szakdolgozat felkészítő szeminárium

Személyi kultuszok Kelet-Ázsiában

Szakdolgozat, illetve TDK-dolgozat felkészítő szeminárium-sorozat a Pázmány Ostrakon hallgatói öntevékeny kör szervezésében
Időpontok márciusban:
• március 1. 17.15, Sophianum 204.
• március 7. 16.00, Sophianum 204.

A 20. századi tapasztalatok ellenére a személyi kultusz továbbra
is a politikai élet fontos jellemzője
marad, s ez különösen igaz Ázsiában. A PEACH (Pázmány East Asia
Club, Hungary) rendezvénysorozat
következő eseményének célja, hogy néhány keletázsiai állam példáján keresztül körbejárja a modern
személyi és dinasztikus kultuszok jelenségét.
Előadók: Juhász Ottó (sinológus, volt kínai nagykövet),
Dr. Hidasi Judit (egyetemi tanár, Budapesti Gazdasági Egyetem), Dr. Csoma Mózes (Korea-kutató,
Nemzeti Közszolgálati Egyetem), Dr. Rónaháti
Cecília (külső munkatárs, PPKE BTK Modern
Kelet-Ázsia Kutatócsoport)

Kiátkozott katonák – Nemzeti ellenállás Közép-Európában a II. világháború
után
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Nemzetközi konferencia a Lengyel Intézet, a Lengyel
Emlékezet Bizottsága és a PPKE BTK szervezésében
A konferencia programja >

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

PPKE BTK, 2087 Piliscsaba, Egyetem utca 1., pre-hirlevel@btk.ppke.hu, +36 26 577 000, btk.ppke.hu

Bölcsészet- és

Időpont: március 5. 14.00
Helyszín: Sophianum 112.

Időpont: március 5. 18.00
Helyszín: Sophianum 204.

Francia műfordító műhely
A Fordító-tolmács mesterszak
francia műfordító műhelyének célja,
hogy a műfordítást mint szakmát közelebb hozza az érdeklődőkhöz.
A műhely vezetője Kiss Kornélia műfordító.
További információ >
Időpontok márciusban:
március 7., március 21., 17.00–19.00
Helyszín: Sophianum 307.

Mesterséges Természetesség

Pázmány Szenior Egyetem – Március

A környezet károsítása és védelme Ázsiában

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth
Kálmán tér 1.)

A PPKE BTK Modern
Kelet-Ázsia Kutatócsoport és az MTA BTK Néprajztudományi Intézet
2018 márciusában konferenciát rendez Ázsia
jelenlegi környezetpolitikáiról, ame-lyek döntő jelentőséggel bírnak a jelenlegi globális környezeti problémák történelmi gyökereinek megértésében és a közös jövőbeli megoldások
feltárásában.

Progress! A fejlődés rajtad áll

A konferencia programja >

A PPKE BTK Hallgatói Önkormányzata, a Pázmány
Ostrakon hallgatói öntevékeny kör, valamint a Vitéz
János Tanárképző Központ március 8-án, csütörtökön
konferenciát szervez a tehetséggondozás témakörében.

Időpont: március 10. 9.00
Helyszín: Sophianum 203.

Részletes program >
Időpont: március 8. 9.00
Helyszín: Sophianum 112.

Lived Catholicism from the Balkans to
the Baltics
Konferencia a College of the Holy Cross (Worcester,
Massachussets, USA) és a PPKE BTK együttműködésével.
A konferencia a katolikus vallás különböző értelmezéseiről, egyes közösségekben élő katolikus értékrendszerekről, valamint a katolicizmus, mint kulturális
örökségről szól.

A hatékony időbeosztás mesterfogásai
A PszicHétfő című rendezvénysorozat következő eseményén
Sármási Zoltán előadásában
a hatékony időgazdálkodás
legfontosabb alapelveiről kínál
gondolatébresztő áttekintést.
Időpont: március 12. 19.30
Helyszín: Sophianum 315.

Az egyházmegye-történetírás műfajának bemutatása a Győri Egyházmegye
példáján keresztül
Az Egyháztörténeti klub rendezvényén Fazekas István
történész tart előadást egyháztörténet témában.

A konferencia honlapja >
Időpont: március 9–10.
Helyszín: Sophianum 112.

Időpont: március 13. 18.00
Helyszín: Sophianum 204.

2018. március 1. csütörtök, 17.00–18.30
• Szovák Kornél: Salamon és Pola – a zsarnok vagy
a meg nem értett király bukása?
(Történetéből kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Visy Beatrix: Ady Endre Istenhez forduló versei
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 112-es terem
2018. március 7. szerda, 17.00–18.30
• Hámori Eszter: A családi „fészek” melege: családi
kapcsolatok és kötődés az életúton?
(Pszichológia kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Szakács Béla Zsolt: XIV. század: klasszikus gótika
és internacionális stílus
(Művészettörténet kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Botos Máté: A Front National és a francia populizmus
(Politikatudományi kurzus)
I. emelet, 111-es terem
2018. március 8. csütörtök, 17.00–18.30
• Szovák Kornél: II. András és Varasd – lelketlen gyilkos, léha lovag vagy világhatalomról álmodó fantaszta?
(Történelem kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem

• Horváth Zsuzsa: Isten hiánya és/vagy
jelenléte József Attila kései költészetében
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 112-es terem
2018. március 20. kedd, 17.00–18.30
• Szakács Béla Zsolt: A középkori zarándoklatok
(Interdiszciplináris kurzus)
I. emelet, 112-es terem
2018. március 21. szerda, 17.00–18.30
• Pataky Ilona: Az időskor örömei/problémái II.
(Pszichológia kurzus)
I. emelet, 112-es terem
• Szakács Béla Zsolt: XV. század: késő gótika
(Művészettörténet kurzus)
emelet, John Lukacs terem
2018. március 22. csütörtök, 17.00–18.30
• Szovák Kornél: Kun László és Körösszeg – az Árpádok vagy a kun imperator “vére”?
(Történelem kurzus)
II. emelet, John Lukacs terem
• Nagy Csilla: Istenképzet, természetfogalom
és emberkép Szabó Lőrinc költészetében
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 112-es terem

Az előadások napijeggyel is látogathatók.

Február 15-től a tavaszi félév tanítási heteinek csütörtöki napjain a 17.00 órakor kezdődő szentmisét a Krisztus Király kápolnában Hodász András atya (egyetemi lelkész)
mutatja be. Ezt a „Pázmányos szentmisét” hallgatóink, oktatóink, munkatársaink figyelmébe ajánljuk.
Bízunk abban, hogy Karunk lelki közösségét is szolgálja majd ez a liturgia.

esztergom Piliscsaba
Burchard-Bélaváry
Erzsébet emlékkiállítás
Vándorkiállítás Burchard-Bélaváry
Erzsébet születésének 120. évfordulója
alkalmából a Magyarországi Montessori Egyesület szervezésében.

Időpont: március 1. 14.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Praxis Klub

Kárpát-medencei Történész Műhelyek
Konferenciája
A konferencia célja, hogy előmozdítsuk az egyes szakmai és öntevékeny egyetemi körök fiatal történészeinek és történészhallgatóinak párbeszédét, egyúttal
lehetőséget nyújtsunk ahhoz, hogy a tudományos
életben részt vevő hallgatói műhelyek tagjai megismerkedjenek, kapcsolatot létesítsenek egymással.
A rendezvényen minden résztvevő előadó bemutatja
kutatási témáját, érdeklődési területét, újabb kutatási
eredményeit, forrásfeldolgozási metódusait, mely
kiváló alkalmat biztosít a viták, illetve a szünetek idején a szakmai diskurzusra, tapasztalatcserére. A konferenciára mesterképzésben részt vevő, mesterképzésen végzett, illetve doktori programban részt vevő,
de doktori fokozatot még nem szerezett műhelytagok jelentkeztek.
Időpont: március 21–23.
Helyszín: Ambrosianum

Forza venite gente – Gyertek ide gyorsan! – avagy Szent Ferencről másképpen

Az újonnan induló Praxis Klub első témája:
Házi gondozás, otthoni szakápolás, szociális otthoni elhelyezés lehetőségei. Ki hogyan veheti
igénybe?
Időpont: március 1. 17.00
Helyszín: Iohanneum 205, 206.

A miskolci Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium diákjainak színházi előadása
Az olasz Castellacci Forza
venite gente című zenés
komédiája assisi Szt. Ferenc
életét dolgozza fel.
Az olasz nyelvű darab fordítása három fiatal jezsuita
egészen friss munkája –
amelynek apropója a Magis
kórus idei bemutatója.
Időpont: március 25. 17.00
Helyszín: Stephaneum, Auditorium Maximum

krónika
Budapest

ESZTERGOM

5. Pázmány Film Fesztivál

Bálint-nap 2018

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz, Francia
és Spanyol Tanszéke, az ELTE
Eötvös József Collegium
és a Szitafilm Kft., együttműködésben a Budapesti Olasz
Kultúrintézettel, a Budapesti
Francia Intézettel, a Budapesti
Cervantes Intézettel, a ViviBudapest Kulturális Egyesülettel és a Kalat Nissa Film Fesztivállal idén ötödik
alkalommal rendezik meg a Pázmány Film Fesztivál
nevet viselő nemzetközi rövidfilmfesztivált.

A Balassa Bálint Társaság és a PPKE-BTK
Bálint február 13-án tartotta Balassa Bálint tiszteletére a hagyományos
Bálint-napi rendezvényét
a főiskola épületének
dísztermében. Prof. dr. Prokopp Mária nyitóbeszéde
után zenés irodalmi műsorral emlékeztek a zólyomi
születésű költőre, melyben az Esztergomi Református
Gyülekezeti Kórus, Fehér László tárogatós, az Esztergomi Zeneiskola fúvósai, Pollmann Norbert néptáncos, a Dobó Katalin Gimnázium, a Temesvári Pelbárt
Ferences Gimnázium, illetve az Árpád-házi Szent
Erzsébet iskola tanárai és diákjai közreműködtek. Az
est házigazdája Vereckei András művészettörténész
volt. Balassa Bálint neveltetéséről, szerelmi költészetéről, életviteléről, a végvári vitézségről, esztergomi
portréjáról elevenítettek fel az est során mozaikokat.
Emellett Kosztolányi Dezső szemelvényeivel idézték
meg a gyarmati és kékkői bárót, aki magyar nyelvű
költészet első kiemelkedő művelője volt.

A versenyzők három kategóriában indulhatnak:
1) Hagyományok, társadalom és kultúra
2) Animációs rövidfilmek (ezen belül Animációs rövidfilmek 6-14 éves gyermekeknek)
3) Dokumentumfilmek
Érdekesség, hogy a zsűrit 6–14 éves gyermekek, 15–18
éves középiskolás diákok, illetve 19–24 éves egyetemi
hallgatók alkotják, természetesen a filmművészet
szakértői mellett.
Díjakat a legjobb rendezés, a legjobb forgatókönyv
és a legjobb női, illetve férfi főszereplő kategóriákban
osztanak.
Az ötnapos rendezvényen a filmvetítésekre délután
kerül sor, különböző helyszíneken: a Budapesti Francia Intézetben, a Budapesti Olasz Kultúrintézetben,
a PPKE BTK Sophianum épületében, illetve a Budapesti Cervantes Intézetben. A vetítéseket vita és szavazás követi.
Az érdeklődők a versenyfilmeken kívül egyetemi
oktatók angol, francia, spanyol és olasz nyelvű előadásait is meghallgathatják.
A díjátadóra 2018. május 4-én kerül sor.
A fesztivál részletes programja és a díjazottak listája
az esemény facebook oldalán érhető el.

Fotó: Esztergom Újság

Pázmány Pedagógus Klub Esztergom –
német nyelvi módszertani továbbképzés
A Goethe Intézettel együttműködésben
német nyelvi módszertani továbbképzést
tartott a PPKE BTK VJTK Óvó- és Tanítóképző Tanszéke német nemzetiségi
szakos hallgatók, valamint a környékbeli német óvodapedagógusok és tanítók számára.

A délután első felében a Goethe Intézet
képviseletében Veres Bernadett bemutatta a Deutsch mit
Hans Hase – in Kindergarten und
Vorschule 6-8 éves kisgyermekeknek
szóló taneszközcsomagot. A játékos nyelvi
program egyes elemeit a résztvevők a gyakorlatban is kipróbálhatták, és nagy örömmel
vettek részt az éneklésben, táncolásban, történetmesélésben. A későbbiekben a korai nyelvoktatást
szolgáló új módszertani
anyagok bemutatására került sor, amelyek
középpontjában a tevékenységközpontúság,
játék és főként vidámság
áll. Az előadó dinamikus
és közvetlen személyisége garantálta a továbbképzés
fesztelen, oldott hangulatát. A résztvevők rengeteg
új módszertani ötlettel, a német nyelv elsajátítását
elősegítő és megkönnyítő modern tananyaggal gazdagodtak.

PILISCSABA
Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi verseny
2018. február 5-én zajlott
az országos tanulmányi
verseny döntője Piliscsabán.
A 2017–2018-as tanévben
kommunikáció szakkal
kiegészítve hirdettük
meg a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyt
a 11-12. évfolyamos középiskolások számára.
Több mint 400 fő regisztrált az egyre népszerűbb versenyre.
A 2 írásbeli fordulót követően a döntőre
2017. február 2-án, a piliscsabai Campuson került sor, ahol a 4 szak
legjobb 10 versenyzője mérte
össze a tudását.

A verseny rendkívül színvonalasan zajlott a győztesek
kiválasztása komoly kihívást jelentett a zsűrinek.
Ft. Dr. Fodor György dékán úr örömmel gratulált
és adta át a győzteseknek a kiemelt díjakat; az első
helyezettek 150 000 Ft/fő, a második helyezettek
100 000 Ft/fő, a harmadik helyezettek 75 000 Ft /fő,
a különdíjasok 50 000 Ft/fő pénzjutalmat.
Gratulálunk a résztvevőknek és a felkészítő tanáraiknak!
A díjazottak listája megtalálható honlapunkon.

Diplomaátadó ünnepség
A diplomaátadó ünnepséget Karunkon 2018.
február 17-én, szombaton tartották Piliscsabán.
Ebben a félévben 169
hallgatónk vehette át
diplomáját, akik közül 33-an kitüntetéssel végeztek.
Az ünnepélyes diplomaátadót Ft. Szerencsés Zsolt
atya nyitotta meg, a teltházas Auditorium Maximumban. Ezt követően Dr. Szilágyi Csaba prodékán szólt
a friss diplomásokhoz. Beszédében kiemelte a hagyományok és a maradandó értékek fontosságát a technológiával, és mai felgyorsult világunkkal szemben.
Fekete Gergely, a Hallgatói Önkormányzat nevében
hasonló szavakkal búcsúztatta a Pázmányos diákokat.
Esterházy Péter soraira reflektálva, azt kívánta, hogy
találják meg azokat a személyeket és dolgokat életükben, akik és amik mindig is fontosak lesznek. Ahhoz
pedig bátorságot kívánt, hogy ezeket a „mindigeket”,
merjék „örökkére” cserélni.
A beszédek után hallgatóink hivatalosan is átvehették diplomájukat az egyetem képviselőitől: Dr. Szilágyi Csaba prodékántól, Dr. Nemesi Attila László
dékánhelyettestől, Ft. Szerencsés Zsolt atyától,
Dr. Szőke-Milinte Enikő intézetvezetőtől és Dr. Pintér
Károly intézetvezetőtől.
Hagyományainkhoz híven, az ünnepség a magyarul és latinul is letett bölcsészeskü elmondásával,
és a közösen elszavalt Szózattal zárult.
Végzős hallgatóinknak ezúton is gratulálunk,
és további igazi, Pázmányos sikereket kívánunk!

