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Négy érmet szereztek
az ELTE tanulói a 29.
Nyári Universiadén,
Tajpejben: Márton
Anna vívó egy aranyés egy ezüstéremmel
tért haza, Siklósi Gergely ezüstérmet nyert,
míg a szintén második
helyezett női vízilabdacsapatnak három
ELTE-s tanuló is tagja.
Összefoglaló.

NYITOTTSÁG

Út, amin
járunk
ELTE

Az ELTE-t senkinek
sem kell bemutatni,
más kérdés, hogy a
láthatóságán még bőven
van mit javítani. Horváth János vállalati kapcsolatok koordinálásáért

és üzletfejlesztésért
felelős igazgatóhelyettesként felel az egyetem
ipari kapcsolatainak
fejlesztéséért, ezen a
területen pedig óriási
lehetőségek mutatkoznak az egyetem előtt.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON

FOLYTATÁS A 8. OLDALON

PÉLDÁK
ÉJSZAKA

Fény
a sötétben
ELTE

Országszerte több mint száz
helyszínen, mintegy kétezer
rendezvénnyel várták a tudomány iránt érdeklődőket szeptember 29-én a Kutatók Éjszakáján, amihez egyetemünk
összes kara csatlakozott. Az
egyetem programjaira kétezren
voltak kíváncsiak.
FOLYTATÁS A 4. OLDALON

ELTE

Általános tapasztalat, hogy a hallgatók leginkább az alapján választanak egyetemet, hogy a képzés végén megkapott diplomával mennyire lehetnek versenyképesek a munkaerőpiacon. Az ELTE-n folyamatosan vizsgáljuk a kérdéskört,
ugyanakkor elengedhetetlen, hogy külső, elismert szakemberek véleményét is
meghallgassuk: mik azok a leglényegesebb pontok, amelyekre érdemes és fontos
figyelmet, energiát, időt, pénzt szentelni. Első alkalommal Joerg Bauer, a General Electric (GE) magyarországi leányvállalatának elnöke válaszol a kérdéseinkre.
– Igaz, hogy manapság szakmától függetlenül minden fiatalnak szüksége van egyfajta
adaptációs képességre?
– Igen, hiszen a különböző technológiák konvergenciája miatt soha nem látott léptékű változásokkal
kell szembenéznünk, ahol az össze-

fonódások párhuzamosan alakítják
világunkat. Sok esetben a fejlődést
az úgynevezett általános célú technológiáknak köszönhetjük, amelyek képesek teljes mértékben átszabni a valóságunkat. Így míg a
szüleim generációja egy szakmát
kitanult, abban dolgozott, majd ab-

Mit ad
az ELTE?
ELTE

ból nyugdíjba vonult, addig az én
korosztályomnak körülbelül háromszor újra kell képeznie magát.
Akik az elkövetkező években
végeznek, ezt többször is meg kell,
hogy tegyék – hiszen szükség van
a folyamatos tanulásra.

Az ELTE Sikerek előadás-sorozat
célja, hogy az előadók arról beszéljenek, milyen szerepet játszott életükben az egyetem. Az őszi szezon
első előadását Persányi Miklós, a
Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója tartotta, akit novemberben Nagy Tímea olimpiai bajnok
párbajtőrvívó követ majd. Felkészül: Lackfi János költő, Béres József vegyész, Barabási Albert László hálózatkutató.

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

FOLYTATÁS A 6. OLDALON
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HÍREK | ISKOLAKEZDET
ÜNNEPÉLYES ÉVNYITÓ AZ ELTE 383. TANÉVÉNEK KEZDETÉN

Jó helyen, jó időben
ELTE

A minőség iránti elkötelezettségből továbbra sem
enged az egyetem – jelentette ki dr. Borhy László
rektor az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségén, az Aula Magnában. Az eseményen beszédet mondott Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter is, aki szerint az egyetemnek
– ahogy az országnak is – az élet minden területén
válaszolnia kell a kihívásokra.
Borhy László rektor hangsúlyozta: a tudást hordozó ember szerepe felértékelődött, ezért az
egyetemek felelőssége megkérdőjelezhetetlen abban, hogy jól bánjanak a rájuk bízott erőforrásokkal.

A rektor az elsőéveseket arra biztatta, hogy használják ki az előttük álló éveket, forduljanak bizalommal oktatóikhoz, a felsőbb
évesekhez és a hallgatói önkormányzat képviselőihez.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy az
elsőévesek számára három fontos
kérdésre kell az egyetemeknek és
az országnak igennel válaszolni: értékes lesz-e a diplomájuk, képesek
lesznek-e ezzel a munkaerőpiacon
elhelyezkedni és tisztességes fizetést
kapni, valamint biztosított lesz-e
számukra az az inspiratív szellemi
és tudományos közeg, amely arra
ösztönözi őket, hogy jövőjüket itt
és ne külföldön képzeljék el. Varga
Mihály kiemelte: képesnek kell lennünk arra is, hogy proaktívan reagáljunk a gazdaság, a tudomány innovatív változásaira.
A rendezvény végén Murai
László, az ELTE Hallgatói Önkormányzatának elnöke köszöntötte
az elsőéves diákokat: „Fantasztikus

Dr. Borhy László

dolog ELTE-s diáknak lenni, mert
itt mindig történik valami, nemzetközi szintű oktatóktól tanulhatunk, és kiváló hallgatói közösség

is működik. Az ELTE-től kapott
értékek egész életünkben elkísérnek bennünket” – fogalmazott a
HÖK elnöke.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter:
Elébe kell mennünk a kihívásoknak

SPORTOS EGYETEM, SPORTOS KÖZÖSSÉG

JELENTŐS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS AZ ELTE-N

Bedobták magukat

Könnyebb iskolatáskák

ELTE

ELTE

Egészség- és Sportnap és az Ányos fesztivál – a
mozgás jegyében az elmúlt hetekben két rendezvény is zajlott az egyetemen.

Az ELTE Kancellária 240 ELTE-s kolléga 442
gyermeke számára 7 millió 237 ezer forint támogatást nyújt az iskolakezdéshez.

Szeptember 21-én rendezték meg
az ELTE Egészség- és Sportnapját a Mérnök utcai ELTE Sporttelepen; a programon közel 350-en
vettek részt. A rendezvényt hagyományteremtő szándékkal idén először szervezték meg, az eseményen
ügyességi, kreatív, csapat- és egyéni sportprogramokkal, rekreációs
sportokkal, egyéni és csapatsportágakkal, kötélhúzó bajnoksággal, érzékenyítő programokkal, az aktivitás szigeten pedig sokféle játékkal

Iskolakezdési támogatást az általános iskolai vagy középiskolai tanévet szeptemberben kezdő gyermekek számára nyújthat
munkavállalójának a munkáltató. A támogatás a tanévkezdést
megelőző 60. naptól adható az
év végéig. A kizárólag utalvány
formájában nyújtható juttatás tankönyvre, taneszközre, ruházatra
költhető. A támogatást az ELTE
Erzsébet-utalvány formájában adja
át a szülőknek, várhatóan október
második hetében.
Az ELTE Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatóságra 269
kérelem érkezett. Az igazgatóság
a jövedelmi viszonyok és a rendelkezésre álló forrás alapján határozta meg a támogatások mértékét.
– Elkészítettük és közzétettük a kérelem beadásához szükséges formanyomtatványt, meg-

várták a résztvevőket. A legeredményesebb szervezeti egység címet
a Kancellária, a legaktívabb szervezeti egység címet pedig a Füvészkert nyerte el. A kispályás labdarúgásban a Kancellária Informatikai
Igazgatósága végzett az első helyen
a Kollégiumi Szolgáltató Központ
előtt.
A sportnappal szinte egy időben rendezték meg az Ányos fesztivált a Lágymányosi Campuson. A
rendezvény esőmentes időpontjai-

ban ingyenes sportprogramok várták az érdeklődőket: csocsó, asztalitenisz, poolball és teqball. Az
OTP-nagyszínpadon pazar műsor
szórakoztatta a fesztiválozókat: fellépett többek között a Soulwave, a
Kistehén, a Wellhello és a Hiperkarma is.

határoztuk a kérelem elbírálásánál
figyelembe vehető feltételek igazolásának módját és a kérelem beadásának, valamint elbírálásának
időpontját is – mondta el lapunknak az előkészületekről dr. Rada Anett, az Emberi Erőforrások
Igazgatóság igazgatója.

Az ELTE kollektív szerződése alapján működik a Jóléti
és Szociális Bizottság. Elnöke dr. Rikker Emília igazgatási
vezető, társelnöke Bergmann
Krisztina, a BGGYK Könyvtár
és Gyógypedagógia-történeti Gyűjtemény könyvtárigazgatója. Tagjai az egyes karok
képviselői, valamint a gyakorló iskolák, kollégiumok és a
központi adminisztráció képviselői.
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VÁLTOZÁSOK | ERŐS HÁTTÉRREL
NOBEL-DÍJASOK A MOLECULAR FRONTIERS SZIMPÓZIUMON

Megvan a kémia
ELTE

Nagy érdeklődés mellett zajlott a három Nobel-díjas tudóst is felvonultató Molecular Frontiers Szimpózium, amelynek az ELTE adott otthont szeptember közepén.

MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT AZ ÚJ GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET

A szükséges plusz
ELTE

Előnyös kölcsönhatások

Közel ezer diák és kutató részvételével zajlott az egyetem konferencia-központjában, a Lágymányosi
Campuson tartott kétnapos Molecular Frontiers Szimpózium.
A rangos esemény központi
témája a fehérjetudományok és
a gyógyszerésztudományok kap-

Tim Hunt (orvostudomány) előadását is meghallgathatták az érdeklődők.
A szimpózium célja, hogy segítse a molekuláris tudományok
népszerűbbé válását, a kémia,
a biológia, a gyógyszerészeti és
orvostudományok tudományos

MOLEKULÁRIS BIOKÉMIAI KIVÁLÓSÁGI KÖZPONT ÉPÜL
A biokémiai kutatások iránti érdeklődés felkeltése mellett az ELTE
megfelelően felszerelt kutatólabort is szeretne biztosítani az egyetem
jelenlegi és jövőbeli hallgatóinak és kutatóinak. Ennek sarokköve az a
projekt, amelynek keretében Perczel András vezetésével az ELTE Természettudományi Kara több mint 763 millió forintos támogatásból Molekuláris Biokémiai Kiválósági Központot hoz létre. A központ eredményei az élettudományok fontos kérdéseire adhatnak válaszokat, valamint
az anyagtudomány területén nyújthatnak új megoldásokat.

csolata volt. A tíz előadásból álló
szimpóziumon három Nobel-díjas tudós: Kurt Wüthrich (kémia), Arieh Warshel (kémia) és

problémáinak jobb megismerését
és megértését, és ezáltal vonzóbbá tegye a diákoknak a kutatói,
mérnöki életutat.

Júniusban az ELTE megalakította a
karoktól független, rektori irányítású Gazdálkodástudományi Intézetet,
és megkezdte a személyi állomány
kialakítását is. Az ELTE bízik abban,
hogy gazdálkodástudományi képzéseinek megerősítése az egyetem és
az ország felsőoktatásának a javát
szolgálja majd, miközben a BME
sikeres működése is folytatódik.
Az ELTE évtizedes törekvése a gazdálkodástudományi
terület oktatási-kutatási megerősítése, ez régóta szerepel
az intézményfejlesztési tervben is. Az egyetem mindezt
a fenntartó minisztérium egyetértésével és támogatásával teszi. A gazdasági képzéshez szükséges olyan háttértantárgyak tanításában, mint a kommunikáció, jog,
pszichológia, matematika, informatika, az ELTE eddig
is az ország első számú oktatási intézménye volt. Az ezzel a törzsanyaggal már rendelkező képzéseket szeretné
most kiegészíteni a minőségi gazdaságtudományi oktatáshoz szükséges szakmai tárgyakkal, és ehhez az ország legkiválóbb oktatóit igyekszik megnyerni.

Az ELTE eltökélt abban, hogy az egyetem Gazdálkodásudományi Intézete (GTI) az indulás pillanatától
kezdve az ország legszínvonalasabb képzését nyújtsa. Ugyancsak szeretné megerősíteni a szombathelyi
campusán már meglévő gazdaságtudományi képzést.
Ormos Mihály, az új Intézet igazgatója az elte.hunak adott interjújában azt mondta: „Itt, az ELTE-n
valami új kezdődik, alapvetően új koncepció megvalósításán dolgozunk, támaszkodva persze eddigi sikereink tapasztalataira is. Miután tavaly ősztől aktívan
részt vettem az ELTE-vel folyó, akkor még a kar áthelyezéséről szóló egyeztetéseken, a lehetőségekhez
képest jól ismerem az új környezetet, nagy lelkesedéssel nézek az új feladat elé.” Az intézetigazgató elmondta, hogy a legnagyobbrészt vezető oktatókból,
egyetemi tanárokból, docensekből álló csapat, amelyik most itt elkezd dolgozni, jelentős tapasztalatot
szerzett a felsőoktatásban. Hozzátette: Ezt az évet a
felkészülés időszakának tekintjük: az új képzési rendhez igazítjuk a tantervi tematikákat, elkészítjük az új
tárgyak angol és magyar nyelvű tankönyveit, segédleteit, és persze igyekszünk minél hatékonyabban integrálódni az ELTE szervezeti rendszerébe. Az elte.
hu-nak adott interjúját Ormos Mihály ezzel zárta: Fő
feladatunk az, hogy minden részletében kidolgozzuk
annak a képzési rendszernek a működését, amely kitűzött céljaink elérését garantálni tudja, s a hozzánk
beiratkozott hallgatóknak biztos karriert és kiemelkedő jövedelmet garantáló tudásanyag elsajátítását teszi lehetővé.

OKTATÁSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A BME ÉS AZ ELTE

Vendégjáték
ELTE

Az ELTE Gazdálkodástudományi Intézete (GTI)
átmeneti jelleggel oktatási szolgáltatást végez a
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
(GTK) képzésein – állapodott meg a két intézmény.
Az együttműködés lényege, hogy
az ELTE GTI munkatársai a
2017/2018-as tanévben a BME
GTK összes gazdaságtudományi
alap- és nappali mesterszakján, a

számvitel mesterszakon, valamint
az MBA szak kifutó évfolyamán
oktatják a pénzügyi, számviteli
és jogi tárgyakat, illetve e témakörökben továbbviszik a projekt-

feladatok, szakdolgozatok, diplomatervek konzultációit is.
Jövő ősztől az ELTE GTI már
csak a pénzügy és számvitel alapszakon, a pénzügy mesterszakon,
valamint a számvitel mesterszakon folytat meghatározó oktatási
tevékenységet a BME-n. A kommunikáció és médiatudomány
szakokon a 2017/2018-as tanévben
számos részfoglalkoztatású oktató
tanít majd.

A 2017. augusztus 31-én született egyezség a két egyetem
akadémiai oldala közötti szakmai megállapodás. Az együttműködés gazdasági részleteiről
a közeljövőben a két egyetem
kancellárja állapodik meg.
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MINDENNAPOK | DÍJAK ÉS ÉRDEMEK
KONFERENCIÁVAL JUBILÁLT AZ ELTE ORIGÓ NYELVI CENTRUM

Díjazták
az egyetem
oktatóit és
munkatársait
Rektori Dicséret
– díjazottak:
• Szabó Ivett tanszéki
ügyintéző (Állam- és
Jogtudományi Kar)
• Horváth Zsolt
ügyvivő szakértő
(Bölcsészettudományi Kar)
• Weiszmüller Ágnes
Anna irodavezető
(Pedagógiai és
Pszichológiai Kar)
• posztumusz dr. Tárczy
Szilvia munkatárs
(Tanító- és Óvóképző Kar)
• Garamvölgyi László
osztályvezető-helyettes
(Egyetemi Könyvtár és
Levéltár)
• Domanovszky
Dorottya
tehetséggondozási referens
(ELTE Rektori Kabinet)
• Horváth Judit
kommunikációs
munkatárs (ELTE Rektori
Kabinet)
• Illés Károly műszaki
szolgáltató
Kancellári Dicséret
– díjazottak:
• Szabó Józsefné
tanulmányi ügyintéző
(Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar)
• Balla Melinda
oktatási referens
(Természettudományi Kar)
• Keresztúri Sára
gazdasági kontroller,
• Kókai János beruházási
menedzser (Kancellária
Műszaki Főigazgatósága)
• Imre Veronika
kommunikációs
munkatárs (Kancellári
Kabinet)
• Földvári Ágnes ügyvivő
szakértő (Kancellária Jogi,
Igazgatási és Közbeszerzési
Igazgatósága)
• Molnár Andrea
igazgatási ügyintéző,
• Szabó Ibolya pénzügyi
ügyintéző (Kancellária
Oktatási Igazgatósága)
• Gyarmati Erika
pályázati ügyintéző,
• Gáborné Csőke Ildikó
pályázati ügyintéző
(Kancellária Pályázati
Központja)

Megbízhatóság és népszerűség
ELTE

A hazai nyelvvizsgáztatás legrégebbi hagyományokkal rendelkező,
napjainkban is piacvezető vizsgaközpontja, az
Origó Nyelvi Centrum
idén ünnepeli fennállásának 50. évfordulóját.
Ennek alkalmából október 5-én jubileumi konferenciát tartottak az
ELTE ÁJK Aula Magna
dísztermében.
A konferencián dr. Borhy László rektor és dr. Scheuer Gyula kancellár
köszöntötték a résztvevőket. Az ELTE Origó Nyelvi Centrum egykori igazgatói – dr. Horváth Iván és dr.
Gáborján Lászlóné – és mai vezetője,
Antoni Györgyi beszédét követően a
résztvevők több előadást is meghallgathattak a nyelvtanulás aktuális kérdéseiről, illetve a jövő fejlődési lehetőségeiről. A konferencián átadták a
díjakat a Nyelvtanulás határok nélkül
pályázat győzteseinek is. Az ELTE
Origó Nyelvi Centrum és az Infopark Alapítvány közös pályázata keretében az innovatív nyelvoktatási témában készített munkákat díjazták.
A Nyelvtanulás határok nélkül elnevezésű, 2016-ban létreho-

Közös nyelvet beszélnek

zott munkaprogram koncepciója
a fogyatékkal élő és sajátos oktatási igényű hallgatók nyelvi képzésére,
a hátrányos helyzetű fiatalok nyelvvizsga-lehetőségének támogatására, valamint a nyelvtanulás általános
korlátainak lebontására irányul.
Az ELTE Origó Nyelvi Centrum
Kft. jogelődje, az Idegennyelvi Továbbképző Központ ötven évvel ezelőtt kezdte meg nyelvvizsgáztatási
tevékenységét; 1967-ben még csak
nyolc, ma több mint harminc nyelv-

ből szerezhetnek nyelvvizsga-bizonyítványt az Origóban vizsgázók.
2015-ben növekedési pályára állt
az ELTE Origó Nyelvi Centrum,
amely így 2016-ban nemcsak az árbevételét növelte jelentősen, de az
eredményét is megháromszorozta,
ráadásul piaci részesedését tekintve is
nyereséges intézményi társaság lett.
– Az eltelt fél évszázad alatt a
vizsgarendszer többször módosult,
egyrészt a felhasználói igények változását, másrészt a nyelvoktatás mód-

szertani fejlődését követve. Ezek
a változások hozzájárultak ahhoz,
hogy a vizsga a korábbinál korszerűbb és életszerűbb legyen. A vizsgázói létszám 2016-ban tapasztalt jelentős emelkedése is igazolta, hogy
ezek a változások – szándékainknak megfelelően – nem nehezebbé,
hanem megbízhatóbbá és népszerűbbé tették az Origó nyelvvizsgát
– mondta a jubileum kapcsán Antoni Györgyi, az ELTE Origó Nyelvi
Centrum ügyvezető igazgatója.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2017

A Trónok harcától a mongol gyorstalpalóig

FOTÓK: MAGYARI SAROLT

A TANÉVNYITÓN
TÖRTÉNT...

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon szociogrammatikai és művészetterápiai program várta az érdeklődőket. A BTK-n a látogatók
részt vehettek többek között litván
kezdő nyelvórán, mongol gyorstalpalón, betekinthettek az ékírás rejtelmeibe, a beszéd- és énekhangképzés műszeres vizsgálatába, valamint
a kínai tea művészetébe is. A Ta-

nító- és Óvóképző Karon szó esett
a pozitív gyermeknevelésről és fegyelmezésről, a művészeti és az
egészséges életmódra nevelésről, valamint a gyógyító tanulásról, a kisebbeket pedig robotokkal és interaktív játszóházzal várták. Az
Informatikai Karon Interaktív játékkészítés Scratchben címmel várták a számítógép és a programozás
szerelmeseit. A TTK programjában

a jelenlévők játékos vulkánkísérleteket, lávatűzijátékot láthattak, megismerhették a kőbe zárt mikroszkopikus élőlények titkait, de szó esett
arról is, hogy a kémiát hogyan lehet a bűnüldözés szolgálatába állítani, és kiderült: igazat mondanak-e
az ásványvíz összetételéről a termékek címkéi? A Társadalomtudományi Kar szociálpszichológiai szabadulószobát épített, az ÁJK programjai
közül pedig a Jog és politika a Trónok harca világában című interaktív
beszélgetést kísérte a legnagyobb érdeklődés. A Pedagógiai és Pszichológiai Karon a hipnóziskutatás mellett
a testvérkapcsolatok alakulása, a csoporthoz való tartozás, a születés csodája és a párválasztás nyűge került a
középpontba, de szó esett a hatékony
tanulásról is. Az ELTE szombathelyi campusán a jövő generációjának
megszólítása volt az elsődleges cél.
A futurisztikus standoktól egészen
a könnyed stratégiai játékokig mindent kipróbálhattak az érdeklődők.
Szintén Szombathelyen az 1 perc és

nyersz című játékban a látogatók betekintést nyerhettek abba, hogy mivel játszanak a kutatók, kiderült,
ki tudja egy perc alatt megmérni a
krumpli, a tojás vagy a hús fajsúlyát,
három tojást a csúcsára állítani vagy
összepipettázni az oldatokat.

A színes kari események mellett a Füvészkert, a BEAC és az
Eötvös Collegium is tartalmas
programokkal készült a Kutatók Éjszakájára.
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FÓKUSZ | A JÖVŐ EGYETEME
JÖVŐKUTATÁS | A statisztikák szerint napjainkban a felnőttek az eddigieknél jóval fontosabbnak tartják gyermekeik felsőfokú iskoláztatását. De vajon a kereslet hogyan alakítja át a
kínálatot? Milyen lesz az egyetemi oktatás a következő 50 évben? Az ELTE Hírek „A jövő egyeteme” című sorozatában leginkább ezekre a kérdésekre keresi a választ.

A JÖVŐ EGYETEME – I. RÉSZ:
JOERG BAUER, A GENERAL ELECTRIC (GE) MAGYARORSZÁGI LEÁNYVÁLLALATÁNAK ELNÖKE

„A valóság már régen megváltozott”
lesznek ahhoz, hogy egy egyetem
megfelelő számú ügyfelet/diákot
vonzzon.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Ez azt jelenti, hogy az
életen át tartó tanulás elengedhetetlen?
– Minden bizonnyal. Továbbá
hiszem azt, hogy manapság teljesen
máshogy kezeljük a tényeket.
– A klasszikus oktatás problematikájára gondol?
– Igen. Én például a tanulmányaim nagy részét Németországban, kisebb részét pedig Magyarországon folytattam, és Angliában is
volt szerencsém egyetemen tanulni. Tapasztalataim alapján az iskolai oktatás jórészt a tényekről szól:
dátumokról, törvényekről… Ám
mindezek ma már pár kattintással elérhetők. Épp ezért a „tényátadásra” épülő oktatásnak meg
kell újulnia, hiszen a valóság már
régen megváltozott.

„A különböző
technológiák
konvergenciája miatt
soha nem látott
léptékű változásokkal
kell szembenéznünk,
ahol az összefonódások
párhuzamosan
alakítják világunkat.”

– Az AmCham elnöke szerint az ország versenyképességének biztosításához kulcsfontosságú a hatékonyság,
amihez a digitalizáción és a
rugalmas oktatási rendszeren keresztül vezet az út. Hol
tartanak a magyar egyetemek
ezen az úton?
– Vannak olyan intézmények,
amelyek rendkívül nyitottak. Az
említett informatikai munkaerőhiány esetében például olyan nem
egyetemi szintű képzéseket biztosítanak, amelyek segítségével alkalmazkodhatnak a piaci elvárásokhoz. A nyitottság mellett látjuk,
hogy a digitalizáció témáját valóban komolyan veszik. Azonban a
magyar oktatás számára kulcsfontosságú megtalálni a választ arra,
hogy az elkövetkező 10-20 évben
mire akar koncentrálni, hiszen számos olyan piaci réssel rendelkezik,
amelyeket kihasználva az élvonalban találhatja magát.

Nagyobb mértékű
differenciálásra
van szükség a
BA- és az MA-,
így a gyakorlati
és az akadémiai
képzés között.
– Gondolja, hogy a tudás
gyorsabban évül el, mint korábban?
– Ha műszaki vagy gyakorlati
szaktudásról beszélünk, a válaszom
igen. Azonban az elsajátított képességek nem vesznek el, ha megőrizzük a kíváncsiságunkat. Viszont
vannak olyan készségek, amelyeket
a munkahelyen megkövetelnek,
azonban az egyetemen nem fejlesztik – gondolok itt például egy ötlet
előterjesztésére. A prezentálás területén számos pozitív változás következett be, de mi itt, Közép-Európában hátrányos helyzetben vagyunk
például Észak-Amerikához képest.
– Az európai nagy egyetemek vagy az általános világképet adják át vagy szorgalmazzák a szakterületen belüli,
szűk szegmensre történő specializációt. Melyik módszerrel
lehetünk versenyképesek?
– Támogatom a Bolognai-rendszert, de úgy látom, hogy nagyobb
mértékű differenciálásra van szükség a BA- és az MA-, így a gyakor-

Joerg Bauer

lati és az akadémiai képzés között.
Továbbá egyszerűbbé kell tenni a
végzettség megszerzését az alapszintet választók számára. Az informatika területén az alapképzés
során sokszor informatikai mérnököket képeznek, akik kifinomult
matematikát hallgatnak, amelynek
véleményem szerint az MA-képzésben lenne a helye. Érdekes helyzettel állunk szemben, hiszen számos középkategóriás munkahellyel
rendelkezünk, amelyeket nem tudunk megtölteni, mivel az ilyen
jellegű munkához nincs megfelelő
képzés – szemben az alacsonyabb
és magasabb pozíciókkal.

– David Gelernter neves
amerikai informatikus szerint
a távoktatás idővel olyan jó
minőségű lesz, hogy a hagyományos egyetemek 95 százaléka a század közepére meg fog
szűnni. Mi a véleménye erről
az elképzelésről?
– Sokféle hallgatói típus létezik, azonban a klasszikus egyetemi oktatás mindössze egy típusra
koncentrál. Az új oktatási technológiák segítségével mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb
módszert. Épp ezért a két megközelítés keveréke lehet a jövő. Hoszszú távon ez új bevételi forrást je-

lenthet az egyetemek számára,
azonban számos előfeltétele van:
például egy a digitális váltást segítő szakértői csapat felállítása. A

– Ha ön egy magyarországi egyetem vezetője lenne, milyen lépéseket tenne az egyetem fejlődése érdekében?
– Megvizsgálnám az egyetem
erősségeit, hiszen számos olyan tradícióval rendelkezünk, amire lehet
építeni. Az eredményeket összevetve a jövőt alakító technológiákkal
olyan területekre fókuszálnék, ahol
valóban kiemelkedőt alkothatok, és
további bevételekre tehetek szert:
mint például a virtuális valóság és a
digitális oktatás. Továbbá létrehoznék egy a digitális váltást támogató részleget, amely technológiával
és megfelelő platformmal támogatná a többi részleget. Egy ilyen intézmény például egész Budapestet,

Tapasztalataim alapján az iskolai oktatás
jórészt a tényekről szól: dátumokról, törvényekről… Ám mindezek ma már pár kattintással elérhetők.
digitális gazdaság szempontjait figyelembe véve pedig fel kell készülnünk egy olyan versenyhelyzetre, ahol a „győztes mindent
visz” elv érvényesül. Így a neves
professzorok
elengedhetetlenek

az egész országot képes lenne kiszolgálni – elősegítve az egyetemek
együttműködését egy közös platformon, miközben minden résztvevő felelős a tartalmak biztosításáért.

Tanuljunk együtt! Ön kivel olvasna szívesen interjút a jövő egyeteme témakörben? Kérjük, javaslataikat, ötleteiket írják meg az eltehirek@kancellaria.elte.hu címre!
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ÜZLET | TUDÁS ÉS GAZDASÁG
AZ ÜZLETI SZEKTORBAN IS SZÍNRE LÉP AZ ELTE

A tudás valutája
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Új piaci kapcsolatok kialakítása és
az ELTE üzleti bevételeinek maximalizálása – így foglalja össze, hogy
milyen célokért dolgozik ipari kapcsolatokért felelős koordinátorként
Horváth János, aki szeptembertől
már igazgatóhelyettesként látja el
feladatát. Már az első hónapokban
sikerült beazonosítani olyan üzleti lehetőségeket, amelyek az ELTE
tudásbázisa alapján vonzóak lehetnek az üzleti élet számára. A lehetőségek köre pedig folyamatosan
bővül, ahogy újabb intézetekkel
sikerül felvenni a kapcsolatot –
tette hozzá az igazgatóhelyettes.

Ügyfél hoz ügyfelet
Horváth János szerint az ELTE –t
számtalan értékesítési megoldással lehet vonzóvá tenni a piacon, de az igazi „mézesmadzag” az, hogy a kutatás
és fejlesztés területén való együttműködés jelentős adókedvezményeket
jelent a szerződő partnereknek, túl
azon, hogy értékes szolgáltatást kapnak. Ezen a területen szorosan együtt
kívánok dolgozni az Innovációs Központ tapasztalt munkatársaival.
– Az ELTE-t senkinek sem kell
bemutatni, viszont a láthatóságán javítani kell. Ennek érdekében növelni
fogjuk például az egyetem hazai és
külföldi jelenlétét – emelte ki. A mi-

Az ELTE Sikerek előadás-sorozat célja, hogy az előadók arról
beszéljenek, milyen szerepet játszott életükben az egyetem. Emellett az ELTE Szolgáltató Központ
célkitűzése az egyetemen végzettek közösségének erősítése olyan
programokkal, amelyek értéket
képviselnek és – kari hovatartozástól függetlenül – illeszkednek az
ELTE szellemiségéhez. A sorozatban olyan jeles, elismert, az ELTE
falai közül kikerült egykori diákok tartanak előadásokat, akiknek
személye, munkássága mindenki számára inspiráló lehet. Tavaszszal Lovász László, az MTA elnöke
és Tölgyessy Péter alkotmányjogász, politológus voltak a sorozat
előadói. Októberben Persányi Miklós előadásával indult az újabb félév.
„Ha teremt valaki, arra is gondolnia kell, mit hoztak létre az előtte járók”, mondta az Aula Magnában Persányi Miklós, aki beszélt
a Fővárosi Állat- és Növénykert
múltjáról, jelenéről és jövőjéről,
megoldás alatt álló és megoldandó környezetvédelmi kérdésekről
és arról is, valóban keskeny-e az út,
amely a múzsákhoz vezet. Állatkerti főigazgatóhoz illően egy uhu
is elkísérte az előadásra. Persányi
Miklós beszélt még az állatkert oktatási és kulturális programjairól, az
általa szerkesztett könyvsorozatról
és folyóiratról, de arról is, hogy mi
vár a látogatókra az elkövetkezen-

nél hatékonyabb piaci pozíciók érdekében nyáron egy új szabályozást
és érdekeltségi rendszert is előkészítettek, amely elfogadásra vár. – Azt
a pillanatot kell jól elcsípni egy potenciális partnernél, amikor a mi tudásunkra van szüksége. A megfelelő pillanat felismerésének számtalan
technikája van. Például szeptemberben megkezdtük kutatóink adatainak feltöltését a hazai és különösen
a nemzetközi internetes üzleti felületekre, így közvetlenül kaphatunk
üzleti megkereséseket. A kedvenc
módszerem viszont az úgynevezett
ügyfél hoz ügyfelet taktika, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy olyan
partnercégekkel kezdjük meg az
együttműködést, amelyek érdekeltek az ELTE tudományos újdonságainak terjesztésében – tette hozzá
az igazgatóhelyettes.

Lehetőségek tárháza
A nyári hónapokban arra is maradt
idő, hogy konkrét cégeket is felkeressenek, a fogadtatás pedig kifejezetten pozitív volt. Az egyik első
kapcsolatfelvétel június végén a GEvel történt, amelynek magyarországi
elnöke, Joerg Bauer személyesen tekintette meg, milyen színvonalon képes szolgáltatást nyújtani az ELTE.
Ősszel az üzleti lehetőségek konkrétumokká is válhatnak; jelenleg ar-

Horváth János: Azt a pillanatot kell
jól elcsípni egy potenciális partnernél,
amikor a mi tudásunkra van szüksége

tudás piacon való értékesítésében, illetve különösen az ELTE informatikai képességében. Az egyetem versenyképes választás lehet a banki
szolgáltatások fejlesztésében, adatbázis-kezelésben, egészségfelmérésben,
de akár a Paks II. projekt kapcsán is.

– Alapvetés, hogy csak úgy teszünk piaci vállalásokat, ha előtte
az érintett tanszékekkel tisztáztuk,
mire van kapacitás. Természetesen
az üzleti tárgyalások is az ő bevonásukkal zajlanak, velük együtt
vagyunk egy csapat – szögezte le
az igazgatóhelyettes. Hozzátette,
hogy az ELTE hallgatóira is számít ebben a munkában: aki meg
szeretné ismerni a tudomány üzleti hasznosításának lehetőségét,
bátran vegye fel vele a kapcsolatot, hiszen mindenki tudására
szükség van.

dő néhány évben, hiszen az állatkert folyamatosan bővül. A jövő év
tavaszán nyílik meg a Holnemvolt
vár, amely kifejezetten a kisgyermekeket szólítja meg programjaival, 2020-ban pedig a Pannon Park
is megnyitja kapuit, így a látogatók
egy helyett három állatkertet járhatnak majd végig.
Az előadás végén a résztvevők
kérdezhették a főigazgatót; többek között arra voltak kíváncsiak,
milyen karrierlehetőségek vannak
az állatkertben, vagy hogyan néz
ki egy állatgondozó napja. Végül
Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja szólt hozzá a hallottakhoz, példaként állítva minden ELTE-s polgár
elé Persányi Miklóst, aki számos
területen ért el sikert úgy, hogy az
alapokról indulva merész terveket
valósított meg, s most is folyamatosan újabb és újabb ötleteket váltott valóra. A kancellár hozzátette: nagyon kevés olyan ember van
Magyarországon, aki ilyen nagy
hatást gyakorolt a társadalomra az
álmok és a célok megvalósításán
keresztül. Persányi Miklósnak volt

egy nagy víziója, aminek megvalósításáért meg is tett mindent.
„Mindig is az volt az álmom,
hogy az állatkertben dolgozhassam”– mondta Persányi Miklós.
Az állatkert főigazgatója 1975-ben
szerezte középiskolai biológiatanári
és népművelési előadói oklevelét az
ELTE -n. Első munkahelye az óbudai Árpád Gimnázium volt, ezt követően az Európa Bank környezetvédelmi főszakértőjeként dolgozott
Londonban. 1994-ben nevezték ki
a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatójává. 2003 és 2007 között
a környezetvédelmi és vízügyi miniszteri posztot töltötte be, ezt követően újra az állatkert főigazgatója
lett, ebben a beosztásban dolgozik
jelenleg is. Persányi Miklós környezetvédelmi szakember, néhány évig
környezetvédelmi miniszter, az
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezményének elnöke: egy tartalmas és
színes életpálya birtokosa, aki folyamatosan tervez és megvalósít. A
151 éves állatkert évi egymillió látogatóval az ország leglátogatottabb
intézménye.

Horváth János 1985–1990 között hídépítő mérnökként dolgozott, többek között az M0 Kis-Duna-híd építésének irányítása volt a feladata.
1990–2014 között a bankszektorban végigjárta a ranglétra szinte minden fokát, dolgozott a Budapest Bankban, a GE-ben és a Kereskedelmi
és Hitelbankban is.

ról szólnak az egyeztetések, hogy az
egyetem műszerközpontja (amely az
egyik legmodernebb az országban)
hogyan tudna bedolgozni a cégnek.
Horváth János komoly lehetőségeket lát még a PPK, a TTK, az SI és a
gyógypedagógia terén felhalmozott

ÚJABB FÉLÉVET KEZDETT AZ ELTE SIKEREK SOROZAT

Merjünk álmodni
ELTE

Persányi Miklós, a Fővárosi Állat- és Növénykert
főigazgatójának előadásával folytatódott október 4-én az ELTE Sikerek új előadás-sorozata.
A tavasszal indult sorozatot az ELTE Alumni
Központ szervezi.

KIK JÖNNEK MÉG?

Hazai pályán

A sorozat november 15-én Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó előadásával folytatódik. A tavaszi félévben, elsőként februárban
Lackfi János József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító, áprilisban
Béres József vegyész, az ELTE Alumni Alapítvány kurátora, májusban pedig Barabási Albert László fizikus, hálózatkutató tart előadást.
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TUDOMÁNY | MÚLT, JELEN, JÖVŐ
MÁR HUSZONÖT ÉVE MŰKÖDIK A BOLYAI KOLLÉGIUM

Számokban jeleskednek
ELTE

Kóczián Lilla

A természettudományi és informatika karok hallgatóit tömörítő
Bolyai Kollégiumban jelenleg 68
hallgató pallérozódik, az idei felvételi eljárás nemrégiben ért véget. Nemcsak elsőévesek jelentkezhetnek, hanem tanulmányi átlag
alapján az idősebb diákok is, de a

mester- és doktori képzésben részt
vevők előtt is nyitva áll a szakkollégium ajtaja.
A Bolyai elsősorban bentlakásos
intézmény, de van lehetőség külsős
tagságra is. Kóczián Lilla, a Rektori Koordinációs Központ vezetője az ELTE Híreknek arról beszélt,

hogy a szakkollégium alapvető célja, hogy létrejöjjön a magyar természettudományos
felsőoktatás
magas szintű, interdiszciplinaritásra
törekvő központja.
– Ennek megfelelően a Bolyai
színvonalas szakmai munkát végez, és ugyanilyen fontos az itteni,

AZ ELTE ADOTT OTTHONT AZ EURÓPAI NAPFIZIKAI TALÁLKOZÓNAK

Napokat napoztak
ELTE

A szeptember eleji konferenciára Európa, Ázsia
és Amerika több mint harminc országából érkeztek résztvevők. Az esemény fókuszában a
Nap, illetve a Nap-Föld kapcsolatok, valamint az
űridőjárás kutatásának aktuális kérdései álltak.
„A napfizika tudományterületének egyik legfontosabb, háromévente megrendezett eseményét idén először látta vendégül Magyarország”
– mondta lapunknak Forgács-Dajka
Emese, a konferencia elnöke, főszervezője, az ELTE Csillagászati Tanszékének egyetemi adjunktusa.
A találkozón az ELTE-ről többek közt Petrovay Kristóf egyetemi
tanár és Nagy Melinda PhD-hallgató a „betyár” napfoltokról tartott

előadást. Bizonyos nagy napfoltok,
amelyek szokatlan helyen, szokatlan
időben bukkannak fel, illetve szokatlan konfigurációt mutatnak, „történelmet írhatnak”, megváltoztatva a
naptevékenység egész további menetét. A Modern Maximumnak is
néhány ilyen folt vethetett hirtelen
véget. A Nap megfigyelt viselkedésének részletes reprodukálására kifejlesztett és finomhangolt egyik dinamómodellben azt találták, hogy

A napciklusok erőssége igencsak változó. A múltban egyes – „főminimumoknak” nevezett – időszakokban évtizedekig szinte egyetlen napfolt sem mutatkozott, a múlt század második felében ezzel szemben a Nap nagyon erős
ciklusok sorozatát produkálta – ezt az időszakot Modern Maximum néven
emlegetik a napfizikusok. A Modern Maximum csak a most folyó napciklussal ért – meglehetősen váratlanul – véget; ez a ciklus az előzőeknél lényegesen gyengébbnek bizonyult – hangzott el Európai Napfizikai Találkozón.

Előtérbe kerültek

Idén ünnepli 25. születésnapját az ELTE Bolyai Kollégium, egyike
annak az öt szakkollégiumnak, amely az egyetemen belül működik.
Az 1992-ben alakult
hallgatói közösség az
ELTE második legnagyobb szakkollégiuma.
A tehetséggondozás
évszázados hagyomány –
Bemutatkozik az ELTE
öt szakkollégiuma című
sorozatunk első részében
az ELTE Bolyai Kollégiumát mutatjuk be.
a társadalmi problémákra érzékeny
értelmiségi képzés is – emelte ki.
A szakmai munkát szemináriumok segítik, amelyek a biológia,
fizika, földtudomány, informatika,
kémia és matematika területeit fedik le. Emellett a kollégium speciális
előadás-sorozatoknak, nyelvtanfo-

lyamoknak, intenzív kurzusoknak,
konferenciáknak, illetve nyári egyetemeknek is helyet ad. Ezenkívül
népszerűek a csütörtök esték, amikor a közélet, a művészi és tudományos élet egy-egy jeles képviselője
tart előadást a hallgatóknak. A Bolyai campusa a Nándorfehérvári úti
kollégium (egy teljes emeletet megkaptak), amely az ELTE Lágymányosi Campusától mindössze 20-25
perc sétára található.
Az idei év különleges a szakkollégium számára, hiszen fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból szeptember 9-én
az ÁJK Aula Magnában összegyűltek a jelenlegi és egykori bolyais diákok, és jelen volt Borhy László, az
ELTE rektora, Scheuer Gyula, kancellár, valamint Vékás Lajos, a kollégium alapítója, az ELTE korábbi
rektora is. Kóczián Lilla elmondta, hogy a szakkollégisták annak is
örülhetnek, hogy ha minden a tervek szerint történik, idén először,
pályázatok alapján elnyert ösztöndíjban is részesülhetnek.
– Ez annak köszönhető, hogy a
kancellári hivatallal együttműködve az erre az évre vonatkozó szakkollégiumi költségvetés jelentősen
javult a korábbi évekhez képest, így
lehetőség van erre is forrást elkülöníteni – mutatott rá.
Az ELTE szakkollégiumai idén
először szintén pályázati úton juthatnak hozzá a rektori tehetséggondozási alap támogatásához, amely
összesen 30 millió forintot jelent.
A finanszírozásukat ezenkívül a
Nemzeti Tehetség Program és az
ELTE összköltségvetése is segíti.

A Napon éppen a konferencia
időszakában vonult át egy óriási,
szokatlan konfigurációjú napfoltcsoport, amely szeptember 6-án
hatalmas napkitörést is produkált
– ebben a ciklusban a legerősebbet. A részletes kiértékelés ugyan
még hátravan, jellemzői alapján
erre a foltra nagyon is illenek a
„betyár” napfoltok kritériumai.

egyes ilyen „betyár” (angolul: rogue)
napfoltok akár a napciklus teljes kioltásához is vezethetnek, ezzel tartós főminimumot okozva – mondta Nagy Melinda, az ELTE TTK
Csillagászati Tanszéke és a Montreali Egyetem kutatóiból álló csapat
képviseletében. Az eredmények arra
utalnak, hogy a lehetőségek korlátozottak a naptevékenység hosszabb távú előrejelzésére, különösen a hirtelen, nagy változások vonatkozásában.
„Az ELTE napfizikusainak nemzetközi elismertségét mutatja, hogy
az idei rendezvény házigazdájának
az ESPD több jelentkező közül jelölte ki az ELTE-t” – tette hozzá Forgács-Dajka Emese. A találkozón
természetesen nemcsak az idősebb
kutatók vehettek részt, támogatások
révén a fiatal generáció, illetve az ELTE-hallgatók is bemutathatták saját
eredményeiket, illetve megismerhették a napfizika aktuális kérdéseit.
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AZ ELTE PONTSZERZŐI

29. Nyári
Universiade

„AZ EGYETEM ÉS A BEAC SZÁMÁRA IS RENDKÍVÜL SIKERES EGYETEMI OLIMPIÁN VAGYUNK TÚL”

Az érem fényes oldala
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A magyar egyetemi sportolókból
álló csapat összesen tizennégy érmet gyűjtött a világversenyen, ezzel az országok között a 14. helyen
végzett. Az eseményen az utóbbi negyven év legnagyobb magyar
csapata vett részt: 47 felsőoktatási intézmény 141 versenyzője indult.
Ezen belül az ELTE a második legnagyobb, 19 fős delegációval képviseltette magát. Az éremtábla alapján
a hazai felsőoktatási intézmények
között az ELTE, a Dunaújvárosi
Egyetem után második lett, a harmadik helyen pedig a Szent István
Egyetem és a Semmelweis Egyetem
végeztek. Az ELTE minden kara
képviseltette magát, a legtöbben az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai

Az Universiade nemzetközi sporteseményt a Federation International Sports
University (FISU) szervezi az egyetemi sportolók számára. A Nyári Universiadék tizennégy kötelező (asztalitenisz, atlétika, cselgáncs, golf, gyorsasági
görkorcsolya, íjászat, kosárlabda, ritmikus gimnasztika, tekvandó, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda) és a szervező ország által választott sportágakból
állnak. Budapest egy alkalommal, 1965-ben szervezte meg a versenyt.

„OLYAN, MINT EGY OLIMPIA”
„A szervezés hasonló, mint egy olimpián, a csapat
szereplésével pedig maximálisan elégedettek
lehetünk” – mondta Bolonyai Flóra, aki az
ezüstérmes vízilabdacsapat tagjaként szerepelt
Tajpejben. Villáminterjú.

– Elégedett vagy a szereplésetekkel az Universiadén?

– Maximálisan. Szerintem olyan csapatokat is megelőztünk, amelyek előzetesen vagy akár a torna első
felében erősebbnek tűntek nálunk.
– Milyen volt a szervezés? Van tapasztalatod korábbi
hasonló eseményről?
– Néha kicsit kellemetlen volt, hogy sokat kellett buszozni az edzések és a meccsek helyszínére, viszont az
szimpatikus volt, hogy nem építettek fölösleges sportlétesítményeket. Korábban voltam már olimpián, és minden ahhoz hasonlóan magas színvonalon zajlott.

RENDHAGYÓ ÉS INNOVATÍV SPORTÁGAK VONZÁSÁBAN

Tessék kipróbálni!
ELTE

Új sportolási lehetőségekkel bővült az ELTE
szabadidősport- és rekreációs kínálata. A biliárd
és a foci elemeit ötvöző hibrid játék, a poolball és
a street workout műfajba tartozó, saját testsúlyos edzést biztosító Hard Body Hang (HBH) az
ELTE Bogdánfy úti Sporttelepén próbálható ki.
A poolballt egy óriási méretű hordozható biliárdasztalon játsszák, amelyen a játékosok járhatnak. A játék a

biliárd alapszabályain alapul, a fő különbség, hogy a golyók itt focilabda
méretű labdák, amelyeket lábbal kell

bejuttatni a zsákokba, lyukakba. Az
ELTE-hallgatók és -dolgozók térítésmentesen használhatják a pályát és
a labdákat. A játékszabályok kifüggesztve megtalálhatók a pálya mellett
és a portánál is. A kültéri mobil poolballpálya közvetlenül a Bogdánfy u.
10/A Sporttelepen, a műfüves focipályák melletti betonfelületen van.
A Hard Body Hang (HBH) saját testsúlyos sporteszköz elsősorban
húzódzkodásra, nyújtásra alkalmas
eszköz. A HBH workoutállvány egy
klasszikus kocka, párhuzamos korláttal kiegészítve. A kétszer kétméteres,
négyzet alapú építmény oszlopai közé
szabadon választható áthidalókat lehet
illeszteni, ezáltal eltérő mozgásformák végezhetők rajta. A HBH-koc-

Karára járnak. „Jó csapattal indultunk neki az Universiadénak. Hangosan nem mondtuk ki, de tudtuk,
hogy éremért megyünk. Sajnos az
amerikaiaktól nagyon messze állunk még, viszont az biztató, hogy
mi voltunk az egyetlen európai
csapat a dobogón” – mondta Máté Zsuzsa, aki a női vízilabdacsapat
tagjaként nyert érmet.
Csapattársához hasonlóan a szintén PPK-s Leimeter Dóra is elégedett
a megszerzett ezüstéremmel, szerinte fontos volt, hogy egyre jobban játszottak a torna folyamán, amit az
elődöntőben koronáztak meg.
Siklósi Gergely a párbajtőrcsapattal nyert ezüstérmet, amivel elégedett, de legközelebb „az aranyért
menne”. Szerinte az volt a legfontosabb, hogy a csapat tagjai jól kiegészítették egymást.
„A Nyári Universiade az egyetemi sport csúcseseménye, így a
BEAC számára kiemelten fontos,
hogy ezen minél több sportolónk
és ELTE-s hallgató vegyen részt”
– mondta el lapunknak Simon Gábor, a BEAC ügyvezető igazgatója. A sportszakember kiemelte: „az
egyetem és a klub számára is rendkívül sikeres egyetemi olimpián vagyunk túl”.

Aranyérmes
• MÁRTON Anna Orsolya
– vívás, kard egyéni
PPK, alapképzés (BA/BSc)
pszichológia
Ezüstérmesek
• SIKLÓSI Gergely –
vívás, párbajtőrcsapat PPK,
alapképzés (BA/BSc)
sportszervező
• MÁRTON Anna Orsolya
Vízilabdacsapat:
• LEIMETER Dóra –
vízilabda, PPK, alapképzés
(BA/BSc) sportszervező
• MÁTÉ Zsuzsanna –
vízilabda
PPK, alapképzés (BA/
BSc) rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
• BOLONYAI Flóra –
vízilabda
TTK, mesterképzés (MA/
MSc) biztosítási és pénzügyi
matematika
4. helyezettek:
• HALÁSZ Bence – atlétika,
kalapácsvetés
PPK_SEK, alapképzés (BA/
BSc) rekreációszervezés és
egészségfejlesztés
• RÉCSEI Rita – atlétika, 20
km gyaloglás
BGGYK, alapképzés (BA/
BSc) gyógypedagógia
5. helyezett:
• ILIÁSZ Nicolas – vívás,
kardcsapat
TÁTK, alapképzés (BA/BSc)
nemzetközi tanulmányok
7. helyezettek:
• FIBECZ Alexandra
Györgyi – ritmikus
gimnasztika, együttes
kéziszercsapat
TÓK, alapképzés (BA/BSc)
óvodapedagógus (ALUMNI,
2015)
• SZEKERES Eszter –
ritmikus gimnasztika,
együttes kéziszercsapat
TÓK, alapképzés (BA/BSc)
óvodapedagógus (nemzetiségi
német)

Kezdőrúgás

ka gyorsan, egyszerűen összeszerelhető. „A HBH (Hard Body Hang)
mobil eszközt már megvettük. Ennek helye az ELTE sportcsarnok
és a Tüske uszoda közötti parkosí-

tott terület lesz. A HBH mobil kockán a szervezett sportfoglalkozások
2018. márciustól indulnak – mondta
el lapunknak Gömör Iván, az ELTE
Sport Kft. ügyvezető igazgatója.
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