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„Nincs hatalmasb tanítás a jó példánál.”
Pázmány Péter

Köszöntő
„Így beláttam, hogy nincs jobb az ember számára, mint hogy örömét lelje munkájában, mert ez a sorsa.” (Préd 3,22)

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

Az ószövetségi Szentírásban máshol is találunk
utalásokat arra, hogy a
munka, az értékteremtő
tevékenység nem pusztán kényszer, az „istenek
szolgálata”, hanem kreativitás, az isteni teremtő
tevékenység folytatása
(creatio continua).
Mindig azt kérdezik
tőlünk: mi a katolikus egyetem többlete, miben
más, mint a többi egyetem? A 2018/19. tanév elején ezt tudom mondani: többek között abban más
a Pázmány, hogy van eszményünk, a mi munkánk
(hallgatói-oktatói-kutatói tevékenység) nem csupán
törvényi előírás, hanem egy jóval magasabb rendű
cél érdekében történik: őrizzük meg, de ugyanakkor
vigyük is előre világunkat, hogy az szép és élhető

legyen a következő generációk számára is. Tehát van
egy egyetemes perspektívánk. Ugyanakkor azzal is
tisztában vagyunk, hogy a Gondviselés „nem játszik”
őskommunizmust, egyenlősdit. Mindenki a maga
képességét (talentumát) kapja Istentől, s ezért felel.
Ezért kérem mindenkitől: állapotbeli kötelességünknek megfelelően tegyünk meg mindent azért, hogy
az elkövetkező akadémiai évben Karunk fejlődjön,
virágozzék, s hogy munkánkat felszabadultan, örömmel végezzük!
Szent Pál egyik mondatával zárom e beköszöntőt:
„mi a ti örömötöknek vagyunk munkatársai”. Mit
jelent ez gyakorlatilag? Azt, hogy amikor azt tapasztaljuk: kollégánk vagy valamelyik hallgatónk nehéz
helyzetben van, álljunk mellé, legyünk az ő örömének, üdvösségének munkatársai.

Dr. Fodor György dékán

beharangozó
Budapest
Veni Sancte

Fides et ratio – Phenomenology and
Philosophy of Religion

Tanévnyitó szentmise

Pázmány Szenior Egyetem – Szeptember
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán
tér 1.)
2018. szeptember 25. kedd, 17.00–18.30
• Dr. Hámori Eszter: A család pszichológiája
(Interdiszciplináris kurzus)
I. emelet, 112-es terem
2018. szeptember 26. szerda, 17.00–18.30
• Dr. Kovács Imre: A németalföldi realizmus nagy mestere: Jan van Eyck
(Művészettörténet kurzus)
I. emelet, 112-es terem

Időpont: szeptember 15. 18.00
Helyszín: Egyetemi Templom
(Budapest V., Papnövelde u. 8.)

Nemzetközi konferencia a Politikaelméleti Doktori
Iskola támogatásával.

2018. szeptember 27. csütörtök, 17.00–
18.30
• Dr. Kőszeghy Miklós: A Királyok könyve és az
egyetlen templom
(Irodalom kurzus)
I. emelet, 111-es terem
• Dr. Hidas Zoltán: Minden kornak a maga válsága?
Világválság, kultúraválság, társadalmi válság
(Szociológia kurzus)
II. emelet, 203-as terem
• Dr. Botos Máté: A felvilágosodás és a deizmus emberképe
(Történelem kurzus)
I. emelet, 112-es terem

Az előadások a beiratkozott hallgatók számára látogathatók.

Részletes program >

Barokk, barokk, barokk –
Ars Sacra koncert

Időpont: szeptember 24–26.
Helyszín: Szent II. János Pál Pápa terem (PPKE
JÁK), Sophianum 009.

®

A magyar arisztokrácia újabb generációi a demokratikus korban

Esztergom
Mantova, Monteverdi előtt –
Ars Sacra koncert

Az Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
Programok >

Giaches de Wert (1535–1596) művei a Pázmány Egyetemi Kórus előadásában

Tudományos konferencia a Magyar Történelmi Családok Egyesülete és a PPKE BTK Politológia Tanszéke
és Társadalomtörténeti Kutatócsoportja szervezésében.
Fellépnek: Mészáros Péter – ének, Bali János – furulya,
Klembala Géza – csembaló
Műsor >
Időpont: szeptember 21. 17.00
Helyszín: Sophianum 204.

Időpont: szeptember 28. 14.00
Helyszín: Szent II. János Pál Pápa terem
(PPKE JÁK)
Időpont: szeptember 20.
Helyszín: Iohanneum
Időpont: szeptember 19. 18.00
Helyszín: Esztergom, Vízivárosi Loyolai Szent
Ignác plébániatemplom (Berényi Zsigmond u. 2.)

Szeptember utolsó péntekén ismét Kutatók éjszakája a Pázmány BTK esztergomi és budapesti képzési helyszínén
További információ a Kutatók éjszakája honlapján >

Budapesti programok

Esztergomi programok

Mit jelent cinikusnak lenni?
Michel Foucault cinizmus-fogalmáról
17.00–18.00, Sophianum 201.

Meseerdő ösvényein:
az élőszavas mesemondástól
az interaktív mesefoglalkozásig
18.00–18.20, Iohanneum 210.

Hétköznapi Ázsia –
Ázsiai Hétköznapok
17.00–23.00, Sophianum 203.

Lázár Ervin és a mágikus
realizmus
18.20–18.40, Iohanneum 210.

Lengyel (pop)kultúra és orosz
látomásosság
17.00–19.00, Sophianum 204.

Humor és játék a gyerekversekben
18.40–19.00, Iohanneum 210.

A pszichoterápiás folyamat
kutatása
18.00–19.30, Sophainum.

Szinyei Merse Pál festményeinek
terei - alcím: azaz hogyan változhatott meg a klasszikus képépítés a festő kompozícióin
19.00–19.20, Iohanneum 210.

Biológia és pszichológia találkozása a csecsemőkutatásokban
18.00–19.30, Sophianum 202.
Stratégiai megtévesztők és stratégiailag megtévesztettek
18.00–19.30, Sophianum, John
Lukacs terem
Szimbólumok a terápiában
és azon túl – Hogyan hatnak
ránk a szimbólumok?
19.00–20.00, Sophianum 205.

Szlovákiai barangolások –
várak és várkastélyok
19.20–19.40, Iohanneum 210.
„Jó mulatság, női munka” –
óvóbácsik és óvónénik
19.40–20.00, Iohanneum 210.
Otthon készíthető fejlesztő
játékok
20.00–20.40, Iohanneum 210

Hunok és Magyarok
20.30–22.00, Sophianum 112.
Részletes programleírások a kari honlapon >

Interaktív kincskereső játék
a Iohanneumban
18.00–21.00
Kutass Te is a hallgatókkal! –
Természettudományos kísérletek – Interaktív program
18.00–21.00, Iohanneum 304.
„Ki játszik ilyet, majd megmondom, milyet!” – társasjátékok:
10-15 főnek egy időben 3 előre
összeállított játéksor alapján.
18.30–21.00, Iohanneum 401.
A Régészeti Térinformatikai
Labor bemutatói
18.00–21.00, Iohanneum, Régészeti
Térinformatikai Labor
Régészeti játszóház hallgatókkal
18.00–21.00, Iohanneum, Régészeti
Térinformatikai Labor
Robotika
18.00–21.00 (tárlatvezetés fél óránként), Iohanneum, Elektronikai
Laboratórium
Mikrofluidikai kísérletek
18.00–21.00 (tárlatvezetés fél óránként), Iohanneum, Biomikrofluidika
Laboratórium

krónika
ESZTERGOM

Piliscsaba

Térségi Tanévnyitó
Konferencia

Pázmány Campus
Junior Nyári Egyetem

A PPKE BTK szervezésében már öt éve
megrendezésre kerülő
konferencia idén is lehetőséget kínált arra, hogy
a közoktatásban zajló
változásokról első kézből tájékozódhassanak
az érdeklődő óvodapedagógusok és tanítók. Először
Dr. Szőke-Milinte Enikő intézetvezető asszony köszöntötte a résztvevőket, majd Némethné Fülöp Terézia,
a Győri Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője tájékoztatója hangzott el a 2018/19-es tanév
aktuális feladatairól és a győri POK munkájáról. A plenáris program második előadását Dr. habil.
Kaposi József, az Oktatási
Hivatal szakértője és a
PPKE BTK oktatója tartotta a kisgyermekkori
nevelés területén folyó
kutatásokról. A konferencia második részében az
óvodapedagógusoknak
Nadrayné dr. Szent-Gály
Viola, az Oktatási Hivatal
szakértője nyújtott betekintést az óvodai nevelés és fejlesztés lehetőségeibe.
A tanítók külön szekcióban hallgathatták meg Dr.
Horváth Mariann, a PPKE BTK oktatójának előadását
a sajátos nevelési igényű alsó tagozatos gyermekek
integrációjának törvényi hátteréről, gyakorlati nehézségeiről. A tanévnyitó konferencia remélhetőleg
nagyban hozzájárult a résztvevő pedagógusok tájékozottságához az induló tanév teendőit és nevelési
gyakorlatát illetően.

A 2018-as Pázmány Campus - Junior Nyári Egyetem július 9-én vette
kezdetét Egyetemünk
piliscsabai képzési helyszínén. A főként partneriskoláinkból érkező
44 diákot a Vitéz János Tanárképző Központ 17 tanár
szakos hallgatója köszöntötte és vette szárnyai alá
egy egész hét erejéig. A juniorok kipróbálhatták a kurzusfelvételt, a „szoctám” igénylést
Pázmány-peták formájában, egyetemi előadóink közreműködésével
pedig megismerkedhettek a bölcsészet-és társadalomtudományok
különböző területeivel, segítve
ezzel későbbi pályaválasztásukat.
A délelőtti előadások és szemináriumok után
tanárszakos hallgatóink segítségével különböző csapatépítő programokon vehettek részt, úgymint kvízjáték, pilisi túra, életpálya tanácsadás, interaktív kincskereső a campuson, Kultúrbisztró+, moldvai táncház.
A nyári egyetem zárásaként a középiskolás
diákok a piliscsabai campus nagyelőadójában,
az Auditorium Maximumban vehették át
oklevelüket, amelyet
Dr. Szőke-Milinte Enikő, a nyári egyetem fővédnöke, és Dr. Nemesi Attila László tanulmányi
dékánhelyettes nyújtott át.
Részletes beszámoló
honlapunkon >

Építkezések a Sophianumban
Az épületben a nyár
elején elkezdett felújítási
munkák a tervezettnek
megfelelően haladnak.
Az udvari lift alapozása,
a pinceszint kiépítése
a nyáron elkészült és belekezdtek a lift torony építésébe. A lift építésének befejezése, a lift üzembe helyezése februárra várható. A kis udvar az építkezés teljes
befejezéséig munkaterület marad.
A külső homlokzatra
néző ablakok, ajtók nyílászáróinak cseréje befejeződött. A homlokzat
felújításán november
közepéig még dolgoznak
a kivitelezők, de ezek már mind külső munkák.
Köszönjük megértésüket, és jó tanévkezdést kívánunk!

Az Egyetemi Lelkészség hirdetményei

Készülés a szentségekre (keresztelésre, bérmálásra, elsőáldozásra)
A készülés az első félévben kezdődik. A bérmálás és az elsőáldozás szertartásai április és június
között történnek.
Helyszín: lelkészségi szoba
(Szentkirályi utca 28., a Jogés Államtudományi Kar A épületének földszintjén)

Hajléktalan betegek meglátogatása
Beteg voltam, és meglátogattatok. (Mt 25,36)
Hetente egyetemisták egy csoportja elmegy a Szabolcs utcai Átmeneti Szállásba (1135 Budapest, Szabolcs utca 33–35. Bejárat a Vágány utca felől) betegeket látogatni.
Aki szeretne csatlakozni, keresse Alessandro Caprioli
atyát, az egyetemi lelkészt a következő elérhetőségeken:

Az Egyetemi Lelkészség programjai a 2018–2019es tanévben
A lelkészségi szoba nyitvatartása
Szeretettel várunk benneteket beszélgetésre a lelkészségi szobába (Szentkirályi utca 28., a Jog- és Államtudományi Kar A épületének földszintjén).
Szerdán és pénteken: 14–17 óráig
Csütörtökön: 10:30–13 óráig
Programok
• Heti hittan.
• Karitatív tevékenység és betegek meglátogatása.
• Készülés a szentségekre (keresztelésre, bérmálásra,
első áldozásra)
Év közben: lelkigyakorlatok és táborok.
Részletekért és új programokért figyeld a külön hirdetéseket!

Kapcsolat:
Egyetemi lelkész: Ft. Caprioli Alessandro
Telefon: +36 20 828 0144
E-mail: geremia31@gmail.com

