PRE

P Á Z M Á N Y
RENDEZVÉNYEK
ESEMÉNYEK

A PÁZMÁNY BTK E-HÍRLEVELE
2018. január

„Bizonyost bizonytalanért el ne hagyj!”
Pázmány Péter

BEHARANGOZÓ
Nyílt napok három helyszínen
Szeretettel várunk minden érdeklődőt nyílt napjainkra
2018. január 23-án kedden Esztergomban, 24-én
Budapesten és 25-én Piliscsabán.
Leendő hallgatóink személyre szabott tájékoztatást
kaphatnak szakjainkról, informálódhatnak a felvételivel kapcsolatos tudnivalókról, a hallgatói elhelyezkedési esélyekről és a nemzetközi tanulási, kutatási
lehetőségekről.
Az esemény részletes programja elérhető honlapunkon.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

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: 2018. január 23, 24, 25.
Helyszín: Esztergom, Iohanneum;
Budapest, Sophianum; Piliscsaba, Stephaneum

18. EDUCATIO Nemzetközi Oktatási
Szakkiállítás
Találkozzunk 2018. január 18. és 20. között
a 18. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon
a PPKE standjánál (BF01)!
További információ >
Időpont: 2018. január 18–20.
Helyszín: Hungexpo „G” csarnok
(1101 Budapest, Albertirsai út 10.)

BUDAPEST
A Nyelvtudományi
Doktori Iskola házi doktoranduszkonferenciája

Hétköznapi történelem
A PPKE BTK Történettudományi Doktori
Iskola Társadalomés életmódtörténeti
programjában résztvevő
jelenlegi és már abszolvált doktoranduszok
tudományos konferenciája.

A Nyelvtudományi Doktori Iskola doktoranduszainak és doktorjelöltjeinek féléves
kutatási beszámolója. Minden érdeklődőt szeretettel várunk az eseményre!

Pázmány Szenior Egyetem
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1.)
A Pázmány Szenior Egyetem 2018. tavaszi kurzusai február második hetében indulnak.
„Ne hagyj Uram, megülepednem,
sem eszmében, sem kényelemben.
Ne tűrj megállni az ostoba van-nál,
S nem vágyni többre kis mái magamnál.„
Részlet Sík Sándor Ments meg Uram! című verséből (1940)

A konferencia programja >
Időpont: 2018. január 12. 9.00
Helyszín: Sophianum 204

Fantasztikus!
Az angolszász populáris kultúra kutatócsoport bemutatkozása
Időpont: 2018. január 5. 8.30
Helyszín: Sophianum 203

Intersemiotic Translation Research
Workshop
Workshop az interszemi
otikus fordítás (az egyik
jelrendszerből egy másikra
történő átültetés tudomány,
pl. az irodalom filmmé,
operává, más médiummá
formálása) tudományának köréből, amelyen a
Hieronimus kutatócsoport
és külföldi vendégek vesznek részt.
Időpont: 2018. január 9–10.
Helyszín: Sophianum 204

Az eseményen Limpár Ildikó, Benczik Vera, Vancsó
Éva, Sohár Anikó és Pintér Károly mutatja be az újonnan létrejött kutatócsoport működését és jövőbeli
terveit.
Időpont: 2018. január 24. 18:00
Helyszín: Sophianum 204

Karunk a Pázmány Szenior Egyetem által, a társadalmi
felelősségvállalás jegyében, az idősebb korosztály
számára is kínálja a tanulás, ismeretszerzés lehetőségét.
Kurzusainkra azokat az idősebbeket várjuk:
• akik fontosnak tartják saját műveltségük fejlesztését,
• akik el akarnak igazodni az őket körülvevő világban,
érteni akarják mindazt, amivel találkoznak és tudásban, tájékozottságban is lépést akarnak tartani a
fiatalabbakkal,
• akiknek vannak kérdéseik, melyekre választ várnak,
• akik nem magányosan, hanem másokkal együtt,
közösségben szeretnek művelődni,
• akik szeretnék korábbi ismereteiket rendszerezni,
elmélyíteni,
• akik összefüggő tudásra vágynak.
Különösen azokra számítunk, akik számára már nem
a karrier az elsődleges, így nem a szűkebb szaktudásukat kell fejleszteniük, hanem időt tudnak szánni
arra, hogy olyasmivel is foglalkozzanak, amire korábban vágytak, ami vonzotta őket, de az élet rohanó
tempójában eddig sohasem értek rá.
Tehát a szenior egyetem azoknak szól, akik idősebb
fejjel, a „harmadik életkorban” is nyitottak maradtak,

van bennük aktivitás, frissesség és ezt meg is akarják
őrizni!
Katolikus egyetemünk oktatói biztonságos keretek
között, hiteles, megalapozott tudást közvetítenek, –
olyanokat, amelyek jól integrálhatók keresztény világnézetünkbe. Magas (egyetemi) szinten dolgozzák fel
az egyes témákat, ugyanakkor közérthető, ismeretterjesztő módon.
Kurzusainkat tudományági, tudományterületi bontásban hirdetjük meg, azokon belül egy-egy nagyobb
témakör részletesebb bemutatására vállalkozunk,
egymásra épülő, rendszerezett tudásanyagot kínálunk. Egy kurzuson általában 11 előadáson keresztül
foglalkozhatnak a hallgatók a nagyobb témakörökkel.
Az előadások az egyetemi előadások formáját, időbeosztását követi (hetente 2x45 perces előadások, őszitavaszi szemeszteres ciklusokban). A kurzusok végén
a megszerzett tudást (ön)ellenőrzés formájában mérhetik le hallgatóink, a részvétel igazolása tanúsítván�nyal történik.
Szeretettel hívjuk és várjuk a régi és az új szenior hallgatókat!
Meghirdetett kurzusok, részletes információ,
jelentkezés >

ESZTERGOM PILISCSABA
Pedagógus Klub
Esztergom
A Pedagógus Klub következő eseményén Dr. Kerekes Judit tart előadást
Játékkal motivált interaktív tanulás. Effektív
reformpedagógiai módszerek az amerikai óvóés kisiskolás képzésben címmel.

Időpont: 2018. január 17. 17.00
Helyszín: Iohanneum 210.

Felkészítő foglalkozások alkalmassági
vizsgára
Tanító vagy óvodapedagógus szeretnél lenni?
Aggódsz az alkalmassági vizsga miatt? Segítünk felkészülni beszéd-kommunikáció, ének-zene és testi
alkalmassági feladatokra. Felkészítő foglalkozások
egyetemi oktatókkal a PPKE BTK esztergomi képzési
helyszínén szombatonként 9.30–12.00-ig a 306-os
teremben. A kurzus a diákoknak ingyenes. jelentkezni az esztergom@btk.ppke.hu címen lehet
a név, iskola, telefonszám megadásával.
A foglalkozások időpontjai januárban:
2018. január 13. testnevelés
2018. január 20. ének

Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kara a 2017/2018. tanévben
4 tárgyból hirdette meg a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Versenyt a középiskolák 11-12. évfolyamos diákjai számára.
Az angol, magyar irodalom, kommunikáció és a történelem tantárgyak versenye 2 írásbeli és 1 szóbeli
fordulóból áll. Az írásbeli fordulóknál a kari honlapon
közölt változatos feladatokat kellett megoldani a versenyzőknek, a megoldásokat elektronikusan visszajuttatva. A szóbeli fordulóra 2018. február 2-án, a Kar
piliscsabai campusán kerül sor. A szóbeli fordulón
a több mint 400 versenyző közül a tantárgyak 10-10
legjobb teljesítményt nyújtó diákjai vehetnek részt.
A Kar az első helyezetteket 150 000 Ft, a második
helyezetteket 100 000 Ft, a harmadik helyezetteket
75 000 Ft pénzjutalomban részesíti.

KRÓNIKA
BUDAPEST
A magyar arisztokrácia 1947–2017
között

A 2017. december 1-jén lezajlott konferenciának Egyetemünk Díszterme (Szent II. János Pál pápa díszterem)
adott helyszínt. A délutáni órákra időzített eseményen megjelent előadók a magyar nemesség és arisztokrácia helyzetetét kívánták bemutatni, különböző
szempontok bevonásával. Így többek között az erdélyi nemesség hétköznapjai (Kálmán Attila), gróf Esterházy Lujza munkássága
(Bárányné Szilfai Alida),
a politikus magyar főnemesek sorsa (Csajányi
Melinda) de Esterházy
Péter (Horváth Csaba)
irodalomtörténeti jelentősége is terítékre került.
A nagy érdeklődéssel kísért esemény előadásait termékeny szakmai vita is kiegészítette, folytatván a
2015. június 19-én megkezdett munkát „A magyar
arisztokrácia történelmi szerepvállalásai a XX. században” című ülésen.

Várakozni – derűs lélekkel
Adventi gyertyagyújtás a bölcsészkaron
Adventi gyertyát gyújtottak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészetés Társadalomtudományi
Karán, december 6-án.
Hodász András egyetemi
lelkészt kérték fel néhány
gondolatra az eljövetel
négyheti liturgikus idejének kezdetén. Az advent
szó ugyanis eljövetelt jelent. A latin adventus Domini
kifejezésből származik, s Jézus Krisztus születésére
utal.
A tizenkilencedik zsoltár szavaival kezdődött a lelki
program. Summo caelo egressio… Kijön a magas
mennyből… hangzott fel gregorián dallammal. András atya bevezetésként saját egyetemi éveit idézte
fel: „Amikor a 2000-es évek elején a PPKE piliscsabai
campusára jártam, s láttam, hogy időről időre feltűnik
az egyetemi lelkész, fekete reverendában, s az aulában várta a hallgatókat, sosem mentem oda. Biztosan
közhelyes megállapítások hangzanak el, s mint minden „lelkes” egyetemista, én is lázadtam az ilyesfajta
programok ellen. S most engem kértek meg néhány
gondolat közreadására.”
Az egyik előadóban
a tanári asztalon az
adventi koszorú, a háttérben kivetítve még
hatásosabb, s érkeztek…
elsősorban a tanárok
és a kar dolgozói közül
néhányan. Azt szokták mondani, a hitet nem szabad –
nem lehet – mennyiségi kérdésnek tekinteni.
András atya a maga közvetlen stílusában, de az
adventus Domini lelkületével arra hívta a jelenlevőket,
hogy „készítsünk közösen interaktív adventi koszorút”.

A koszorú négy anyagi
összetevőjéhez adott
egy-egy szempontot, hogy
ennek alapján mindenki a lelkében alkossa meg. „Minden koszorú
úgy fog kinézni, amilyen az ember
maga.”
Advent: várakozás az Úrra – s egyben (elválaszthatatlanul ettől) szembesülés. Kísérlet arra,
hogy az önmagunkban önmagunkról hordott,
sebzett, olykor eltorzult képet szembesítsük azzal,
amilyenekké válhatnánk. S megkezdődött a koszorú
készítése.
„Legalapvetőbb összetevője
a zöld ág. Mindig a remény
színe volt, amelyet annyira vártak Noé bárkájában, a visszatérő
galamb szájában. A zöld azt
jelenti az adventi koszorúban,
hogy várjuk reményünk beteljesülését, Krisztus eljövetelét.
De tegyük fel a kérdést: kinek
az életébe tudunk reményt
vinni egy-egy aprósággal?
Ki az közvetlen környezetünkben, akinek segíthetünk,
hogy továbblendüljön abból az állapotból, amelyben
éppen megfeneklett, vagy kikerüljön abból a szükségből, amelybe belekerült.
Embertársainknak sokszor nem is anyagi, mint
inkább érzelmi, társadalmi, szociális segítségre van szüksége;
hogy annyit mondjunk
az irodában mellettünk ülőnek: de jó, hogy ma is látlak. Mi úgy szoktuk
kezdeni a vasárnap esti szentmisét a plébánián
a bevezető szavak után: – Fordulj oda a másikhoz, s mond neki, hogy örülsz, mert látod őt.
És az embereknek egy ilyen egyszerű mondat hallatán felderül az arcuk. Lehet,
hogy valakinek most éppen ennyire
van szüksége.
Tovább a teljes cikkre >

Régi-új ajtó a Sophianumban
Talán nem nagy esemény, de nekünk mégis
fontos. A közelmúltban
eredeti szépségében
állították helyre az
egyetem Üzemeltetési
Osztályának munkatársai a Sophianum
I. emeletén lévő díszes
ajtót, amely a folyosó két részét választja el. Ez az ajtó
az épület történelmi hangulatát idézi.

ESZTERGOM
Adventi Régészeti Játszóház
2017. december 16.
tartottuk ünnepi foglalkozásunkat, ahol
a résztvevők megkóstolhattak néhány
középkori recept alapján készült karácsonyi
fogást, melyet a Bajnán
előkerült edények másolataiból fogyaszthattak el,
így igazán visszaálmodva magukat több száz évvel
korábbra. Ezúton köszönjük Franta Dezsőnek, keramikus és restaurátor kollégánknak az elkészült másolatokat! Eközben elkészülhettek a család többi tagjának
karácsonyi ajándékai is gyöngyök és drótok felhasználásával.

