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„Nincs, aki azt végbevihesse, amit Isten nem akar.”
Pázmány Péter

beharangozó
Budapest
A Techné Kutatócsoport Workshopja
A Techné: szak- és felnőttképzés az ó- és középkorban
Kutatócsoport soronkövetkező workshopja.

David Campbell professzor vendégelőadásai
2018. október 14. és 20.
között Karunkra látogat
David E. Campbell professzor, a University of
Notre Dame politikatudományi tanszékének
vezetője. Két nyilvános
előadást tart, október
16-án és október 19-én.
További
információ >

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Időpont: október 16., 19. 8.30
Helyszín: Sophianum 315.
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: október 12. 9.00
Helyszín: Párbeszéd háza 102.

In memoriam
Jacques Derrida
A PTE BTK-val immár hagyományosan közösen szervezett
Derrida-előadássorozat soronkövetkező
alkalma.

Research Day in Medieval English
Studies
Az évente megrendezett kutatónapok a középkori
angol irodalommal kapcsolatos projektbeszámolóknak adnak a tudományos konferenciáknál hatékonyabb fórumot. Az esemény idei moderátora
Dr. Catherine Batt. A program délelőtti fele Karunkon,
délutáni része pedig a KRE BTK Reviczky utcai épületében kerül megrendezésre.

Időpont: október 19. 9.00
Helyszín: Sophianum 204.

Pázmány Szenior Egyetem – Október
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Sophianum (1088 Budapest, Mikszáth Kálmán
tér 1.)
2018. október 3. szerda, 17.00–18.30
• Dr. Kovács Imre: Az első könnycsepp festője: Roger
van der Weyden
(Művészettörténet kurzus)

2018. október 17. szerda, 17.00–18.30
• Dr. Mezei Emese: Id. Lucas Cranach művészete – korszakok határán
(Művészettörténet kurzus)

2018. október 4. csütörtök, 17.00–18.30
• Dr. Kőszeghy Miklós: Jeruzsálem temploma Heródes
és Jézus között
(Irodalom kurzus)
• Dr. Török Balázs: Válságban az oktatás? Az oktatási
rendszer átalakításának főbb trendjei
(Szociológia kurzus)
• Dr. Botos Máté: A forradalom gyökerei, társadalmi
okok
(Történelem kurzus)

2018. október 18. csütörtök, 17.00–18.30
• Dr. Csibra Zsuzsanna: A végtelen és a felfoghatatlan
érzékeltetése a klasszikus kínai szövegekben
(Irodalom kurzus előadása)
• Dr. Pillók Péter: Tudjuk-e egyáltalán mi a helyzet?
Kutatási módszerek változása a digitalis korban
(Szociológia kurzus)
• Dr. Botos Máté: Forradalom? Mérsékelt forradalom?
(Történelem kurzus előadása)

Workshop a 100 éve született
Kirk Russel tiszteletére

2018. október 9. kedd, 17.00–18.30
• Dr. Rosta Andrea: Párkapcsolati és családi formák
változásai. A család szociológiája
(Interdiszciplináris kurzus)

A Politológia Tanszék a száz éve született Kirk Russel emléke előtt egy szerény workshoppal és olvasói
találkozóval tiszteleg. A résztvevők egy beszélgetős
vitaesten, nyilvánosság előtt cserélnek eszmét a nagy
katolikus konzervatív filozófusról. A beszélgetést
moderálja: Lovas Miklós.

2018. október 10. szerda, 17.00–18.30
• Dr. Szakács Béla Zsolt: Kolozsvári Tamás. Az első
magyar táblaképfestő
(Művészettörténet kurzus)

Időpont: október 26. 8.30
Helyszín: Kérjük, figyeljék honlapunkat!

2018. október 11. csütörtök, 17.00–18.30
• Dr. Tüske László: A sivatag és a kert: tájak a korai
arab költészetben
(Irodalom kurzus)
• Dr. Bögre Zsuzsanna: Válságban a vallás? A vallási
közösségek alakulása
(Szociológia kurzus)
• Dr. Botos Máté: Gazdasági problémák, a régi rend
válsága
(Történelem kurzus)

2018. október 24. szerda, 17.00–18.30
• Dr. Bencze Ágnes: Michelangelo Buonarroti
(Művészettörténet kurzus)
2018. október 25. csütörtök, 17.00–18.30
• Dr. Pataki Elvira: A klasszikus kori Athén
(Irodalom kurzus)
• Dr. Pillók Péter: Válságban a fiatalok? Milyen ma fiatalnak lenni?
(Szociológia kurzus)
• Dr. Botos Máté: A radikalizmus embertelensége
és sikere
(Történelem kurzus)
2018. október 30. kedd, 17.00–18.30
• Dr. Kőszeghy Miklós: Egy férfi és hány feleség? A család a Biblia világában
(Interdiszciplináris kurzus)

Az előadások csak a beiratkozott hallgatók számára látogathatók.
Időpont: október 19. 16.00
Helyszín: Sophianum 111.

Esztergom
Díszdiploma-átadó
ünnepség
A rendezvényen azokat a nyugdíjas
pedagógusokat köszöntjük, akik 50, 60, 65
illetve 70 éve szerezték meg diplomájukat a
Vitéz János Tanárképző Központ jogelőd intézményeiben.
Az ünnepség fényét emeli az Ars Musica Kórus
és a Vitéz János Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak műsora.
Időpont: október 6. 10.00
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Őszi Pedagógiai Napok
A rendezvény Győri Pedagógiai Oktatási Központ
és a PPKE BTK szervezésében valósul meg.
Ratimovszky Kornélia Csak pszichológia? című előadásán a fiatalokról lesz szó a mai pszichológia tükrében.
Időpont: október 15. 14.30
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Épített környezeti nevelés az óvodában
A Pázmány Pedagógus Klub következő eseményén az Épített környezeti nevelés az óvodában című kiadványt mutatják be a könyv
szerzői.
Időpont: október 17. 17.00
Helyszín: Iohanneum 210.,
olvasóterem

Alkalmassági vizsgára felkészítő
tanfolyam – ének-zene
A tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra
ének-zenei, testi, egészségi és beszéd-alkalmassági
vizsgát kell tenniük.
Az ének-zene foglalkozás keretén belül rendszeresen
változatos módszerekkel zajlik a felkészítés az alkalmassági vizsgára zenepedagógus közreműködésével.

krónika
Budapest
Fides et ratio: Phenomenology and
Philosophy of Religion with special
respect to the work of St. John Paul II
and St. Edith Stein

Időpont: október 20., 27. 9.30
Helyszín: Iohanneum, 306.

Mezei Balázs Mihály, egyetemi tanár, PPKE BTK

Országos Hon- és Népismereti
Konferencia
A Honismereti Szövetség a Péczeli József KomáromEsztergom Megyei Honismereti Egyesülettel közösen
szervezi meg az V. Országos Hon- és Népismeret Konferenciát 2018. október 26–28-a között Esztergomban.
A konferencia témája: Iskolai kirándulások, helytörténeti táborok, erdei iskolák szervezése, lebonyolításuk,
utóéletük. A téma kibontásában az esztergomi József
Attila Általános Iskola, a PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ és a Visegrádi Erdei Iskola szakemberei
lesznek a résztvevők segítségére.
Időpont: október 26–28.
Helyszín: Iohanneum, Díszterem

Piliscsaba
European University Film Award
Pázmány Műhely
Időpont: október 4., 11., 18., 25. 17.15
Helyszín: Anselmianum 126.

munkatársainak segítségével. A konferencia az elmúlt évek egyik legnagyobb tudományos rendezvénye volt a BTK-n. Remélhetőleg
hatása is ehhez fogható lesz, hiszen az elhangzott
előadások szerkesztett szövegét egyik jeles európai
könyvkiadó fogja a tervek szerint megjelentetni.

Ars Sacra koncert

A PPKE BTK Filozófia Tanszéke és Politikaelméleti
Doktori Iskolája közös munkával, az egyetem KAPtámogatását is elnyerve rendezte meg három napos
konferenciáját a címben jelzett témában angol,
német, francia és magyar nyelvű előadásokkal. A fő
hangsúly Szent II. János Pál Hit és ész c., 1998-ban
közreadott enciklikájára esett, amelynek két évtizedes
filozófiai-teológiai pályafutását foglaltuk össze, külön
hangsúlyozva Edith Steinhez fűződő kapcsolatait.
A konferencián jeles külföldi és hazai gondolkodók
adtak elő, mint pl. Szuromi Szabolcs Anzelm, Vető
Miklós, Rocco Buttiglione, Agnieska Lekka-Kowalik,
Peter Volek, Michael Wladika vagy Holger Zaborowski.
A PPKE hittudományi és bölcsészettudományi karainak tanárai közül is többen felszólaltak, míg a Sapientia Főiskola és az ELTE is képviseltette magát.
A konferencia során közös gondolkodás alakult ki,
ami intézményközi párbeszédet is jelent, hiszen több
európai katolikus intézet kutatója is képviseltette
magát (Bécs, Granada, München, Krakkó, Lublin,
Párizs, Prága, Regensburg, Róma, Rózsahegy részéről). A szervezési munka jelentős részét Jani Anna
és Mezei Balázs végezték a PPKE rendezvényszervező

2018. szeptember 21-én Mészáros Péter
(ének), Bali János (furulya), Klembala
Géza (csembaló) előadásában barokk
zenei koncert került megrendezésre
az Ars Sacra Fesztivál keretein belül
a Sophianumban.

Kutatók Éjszakája
Az idei évben 2018 szeptember 28-án és 29-én
megrendezett Kutatók
Éjszakáján számos szervező között a PPKE is
képviseltette magát.
A tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére
életre hívott rendezvény 260 helyszínen, több mint
2500 programmal várta az érdeklődőket.
Az esemény első napján a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karáról a Kínai, a Lengyel, a Politológia, az Esztétika Tanszék, a Modern Kelet-Ázsia
Kutatócsoport, valamint a Pszichológiai és a Régészettudományi Intézet tanszékeinek programjait látogathatták meg a vendégek. A Kar által szervezett előadásokra közel 200 fő volt kíváncsi.
Az alábbiakban néhány népszerű program rövid
összefoglalója olvasható.

A Pázmány East Asia
Club Hungary (PEACH)
rendezvénye Hétköznapi
Ázsia – Ázsiai Hétköznapok
címmel
Számtalan útikönyv és internetes
élménybeszámoló igyekszik felkészíteni a
nyugati utazókat az ázsiai tapasztalatokra, a
helyi szokásokra, a mindennapi élet furcsának
tűnő sajátosságaira. A tér
és idő érzékelése egyéni
és csoportszinten, a sajátos fogyasztási és életvezetési gyakorlatok, a
karakteres hitvallások és
habitusok, a jellegzetes
otthoni és közösségi rituálék, a világ- és létszemléletek – mindezek a hétköznapok szerves részeiként
kikerülhetetlen élményei az utazóknak és megkerülhetetlen kutatási témái az antropológusoknak, szociológusoknak, etnográfusoknak, Kelet-kutatóknak.
A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport előadói az idei Kutatók Éjszakáján a „hétköznapi Ázsiát”
helyezték a figyelem
középpontjába, s a társadalmi és kulturális
„ázsianikumokra” összpontosítva számoltak be
kutatási területük egyegy érdekességéről.
A Lengyel Tanszék szervezésében műsorra tűzött
Magyarországon bemutatott lengyel filmek és színdarabok című előadás
A kortárs irodalom mellett a kortárs lengyel film
és színház is szép számú alkotással van jelen Magyarországon. Bizonyára sokak számára ismerősen cseng
Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, vagy Roman
Polanski – vagyis a nagy klasszikusok neve –
azonban az őket követő, ifjabb filmes és
színházi nemzedékkel is érdemes megismerkedni. Ők ugyanis azok, akik
bátran szembe néznek a múlttal,
a történelemmel, társadalmi
problémákkal és sztereotípiákkal. Rengeteg

nevet, filmet, előadást
lehetne itt említeni –
előbbiekkel főleg az
évente megrendezésre
kerülő lengyel filmfesztiválon találkozhat
az ember, míg utóbbiakból jó párat tűzött már
műsorára több budapesti
és vidéki színház is. Talán
az Ida című Oscar-díjas
alkotást és rendezőjét, Paweł Pawlikowskit, valamint
Tadeusz Słobodzianeket és A mi osztályunk című
bátor, szókimondó, sőt, ha akarjuk provokatív darabját érdemes kiemelni. Az előadás célja ugyanakkor,
hogy áttekintését adja az elmúlt időszak Magyarországon bemutatott lengyel filmes és színházi termésének – természetesen képkockákkal, részletekkel
„illusztrálva”. Hogy mást ne mondjunk, többek között
hazánkban is bemutattak egy Ustawka című darabot
a lengyel futballrajongók sajátos szokásáról.

ESZTERGOM
Ars Sacra Fesztivál
Mantova, Monteverdi előtt
címmel adott egy meghitt koncertet a Pázmány
Egyetemi Kórus az esztergomi vizivárosi templomban.
Vezényelt Bali János és Klembala Géza.
Elhangzott: Giaches de Wert (1535–1596) művei: Hoc
enim sentite in vobis – motetta (Il secondo libro de
motetti, 1581), Márk-passió (c. 1587), O, crux, ave spes
unica – motetta (Il secondo libro de motetti, 1581)

Egyetemi sportnap
Karunk esztergomi helyszínén a sportnap nagy sikerrel, és ami legalább ilyen fontos balesetmentesen
lezajlott. A röplabda tornán 19 fő hallgató részvételével négy (négyfős) csapatot alakítottunk akik

körmérkőzéseket játszottak. A tornát Balonyi
János esztergomi edző
és volt első osztályú
röplabda játékvezető
vezette, ami nagyban
segítette emelni a mérkőzések színvonalát. A tornát végül kiélezett küzdelemben „Axel és angyalai” (3. évfolyamos tanítók)
nyerték.
A gyalogtúrán 21 fő vett részt, ez is (az 500 m szintkülönbség ellenére) rendkívül emelkedett hangulatban,
vidáman telt. Itt Csorba Erika kolléganőm működött
közre túravezetőként, amit ezúton is nagyon köszönök neki.
A vízitúrát magam vezettem, ide korlátozott számban
tudtak jönni a hallgatók, és ahogy ezt előre sejteni
lehetett hamar betelt a 16 hely az előzetes jelentkezésnél. Nagyon jó hangulatú túra volt, szerintem
a készített fotók is erről árulkodnak.
Végül, de nem utolsó sorban
az önvédelmi bemutató is
a 4-danos sensei mesteredzőtől, és világbajnok tanítványától elvárt magas színvonalú
volt. Az ez utáni önvédelmi
oktatásra 13 hallgatót sikerült
bevonni, a többi, kissé bátortalan pár hallgató nézte a foglalkozást.
Összefoglalva, azt gondolom hogy eredményes
és színvonalas sportnapunk volt, közel az összes esztergomi hallgató aktív részvételével.
A sportnapon készült fotók itt érhetők el:
Heckel Zoltán, PPKE BTK Vitéz János Tanárképző Központ

Kutatók Éjszakája
Eredményesen zajlott le
a Kutatók Éjszakája a Pázmány esztergomi képzési
helyszínén, ahol a színes
programkínálat jól érzékeltette az épületben

folyó sokrétű oktatási,
kutatási tevékenységet.
A Vitéz János Óvó- és Tanítóképző Tanszék által szervezett
előadásokon keresztül a résztvevők
bepillantást nyerhettek a pedagógia szerteágazó területeibe az alábbi
témákon keresztül:
gondolkodtató népmese,
mesefoglalkozás, Lázár
Ervin és a mágikus realizmus, humor és játék
a gyerekversekben, Szinyei Merse Pál festményeinek
terei, szlovákiai barangolások – várak és várkastélyok,
Jó mulatság, női munka – óvóbácsik és óvónénik, otthon készíthető fejlesztő játékok.
A fiatalabb korosztálynak
szóló programjaink közül
újdonságként jelent meg
az interaktív kincskereső
játék, ennek résztvevői
egy fiktív karakter köré
szerveződő történelmi
kontextusban találhatták magukat, amely során
a Iohanneumban elrejtett kincs megtalálásához rejtvények, fejtörők és feladványok sűrűjében helytállva
megismerkedhetnek a Pázmány BTK esztergomi képzési helyszínének történetével és csapattársaik problémamegoldó képességével is.
Kutass Te is a hallgatókkal! – Idén már negyedik
alkalommal került megrendezésre a nagy sikerű
program, melynek során
egyszerű, és látványos
természettudományi
kísérleteket végezhettek a résztvevők Heckel Zoltán
tanár úr és a tanító szakos hallgatók irányításával.
Régészettudományi Intézet – Régészeti Térinformatikai Labor
A Régészeti Térinformatikai Laboratórium a Régészettudományi Intézettel karöltve több magyarországi és külföldi kutatási projektben vesz részt.

A labor munkatársai a jelenleg elérhető
legmodernebb geodéziai
és geofizikai műszerek, illetve
több mérnöki számítógép segítségével biztosítják ezen
projektek térinformatikai
és roncsolásmentes régészeti hátterét.
A program során betekintést nyerhettek
a labor sokszínű feladataiba. A több helyszínen zajló bemutatókon elsőként
a geodéziai műszerek és a térinformatika kerül terítékre, illetve a földradarral végzett méréseket mutatta
be Lóki Róbert, római koros régész.
A következő állomáson
L. Kis Szabó Eszter, őskoros régész mutatta be a
magnetométert és ehhez
kapcsolódóan a Gerecse kutatási programot,
melynek tárgya a terület
őskori topográfiája a neolitikumtól a vaskorig.
Rétfalvi Teofil hallgatónk a fotó3D technika temetőfeltárásokon való alkalmazhatóságát és ehhez kapcsolódóan a temetők hagyományos feldolgozási
módszereit mutatta be az érdeklődőknek, az Egresen
és Ioviában előkerült középkori csontvázak segítségével.
Takáts Bendegúz, középkoros régész a drónfo
tózásban és a fotó3d
technikában rejlő
lehetőségekről tartott
bemutatót, elsősorban
közel-keleti várak és azok
környezetének vizsgálatában.
Immár hagyományos programelem a Régészeti Játszóház, amelynek keretében középkori mozaikokat
készíthettek különböző magokból a gyerekek.

A Pázmány Információs Technológiai és Bionikai
Kara az alábbi két kutatási területen mutatkozott be
a Kutatók Éjszakáján, idén először Esztergomban:
Robotika – az Elektronikai Laboratóriumban
A tárlatvezetések a lego
robotok bemutatásával,
azok kipróbálásával kezdődtek.
A robotika kulcsa a játék.
A közös játékot a LEGO
Mindstorms EV3 robotika
készlettel kezdődött, a közös cél a programozás és a
mechanikai tervezés alapjainak bemutatása, megismerése. A LEGO Mindstorms motorjai és szenzorai
nagyobb teljesítményű, és az iparban is széleskörűen
alkalmazott Raspberry Pi miniszámítógéppel is vezérelhetőek. Ehhez már kamera is csatlakozik, és így
képfeldolgozás alapú
vezérléssel ellátott LEGO
robotokat tudunk fejleszteni. Ezzel pedig megérkeztünk a mesterséges
intelligencia világába,
vagyis az élvonalba…
Kísérletek – a Biomikrofluidika Laboratórium
A Biomikrofluidikai Laboratóriumba érkező látogató megismerkedhettek
a mikrofluidika rejtelmeivel, ahol a mikrofluidikai
eszközök tervezésével,
gyártásával és tesztelésével foglalkoznak a kutatók. Kiemelt alapkutatásik
között szerepel az élelmiszerbiztonság (élelmiszerrel
terjedő paraziták kimutatása, pathogének detekciója),
humán diagnosztika (mikrofluidikai sejtreaktorok,
vérdiagnosztika, keringő tumor sejtek kimutatása)
és mikron nagyságú részecskék mikrofluidikai eszközzel történő elválasztása.

