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JÖVŐ

Kiterjesztett 
valóság az ELTE 

népszerűsítéséért

NEMZETKÖZIESÍTÉS

Új stratégia 
készül

CAMPUS

PPK, 
az összetartó 

közösség

MIKULÁS

Mesélő 
mosolyok

KARÁCSONY

„Nagyon hiszek 
a fiatalokban”

– Hadd hozzak fel egy emléket. Nem-
régiben a püspöktársakkal Rómá-
ban tettünk látogatást Ferenc pápá-
nál. Az Ő szájából hallottam egy, a 
számomra különösen jóízű latin 
mondatot, amelyet magyarra 
valahogy úgy lehetne lefordí-
tani, hogy „Keletről jön a fény, 
Nyugatról pedig a kényelem”. 
Ezt a kijelentést forgatom ma-
gamban, és próbálom alapüze-
netként megfogalmazni az ünnepekhez közeledve. Valahogy úgy 
szól, hogy a keresztény világban – sőt tulajdonképpen a Föld egé-
szén, hiszen a karácsonyi időszakkal mindenki találkozik kultúrkör-
nyezettől függetlenül – Jézus Krisztus születésének az a lénye-
ge, hogy Jézus Krisztus személyében képesek vagyunk meglátni, 
hogy a mindenséget teremtő Isten eljött közénk, hogy megmutas-
sa önmagát. A karácsonynak ez az értelme, és ezen keresztül a vi-
lágképünk és az önértelmezésünk is segítséget kap.

Folytatás a 4-5. oldalon

Beer Miklós váci megyéspüspök azok közé 
az egyházi vezetők közé tartozik, akikre a 
világ is odafigyel. Nem véletlenül esett a ka-
tolikus tiszteletes atyára a választás, hiszen 
az ELTE alapításának gyökerei a jezsuita 
rendig nyúlnak vissza. A közelgő ünnep a 
keresztény kultúra egyik legfontosabb ese-
ménye, a közös alapok pedig megterem-
tik annak a lehetőségét, hogy együttes 
erővel tegyünk kísérletet a karácsony 
titkának megfejtésére. Lapunknak 
adott ünnepi interjújában arról kér-
deztük, milyen üzenetet hordoz ma-
gában Jézus Krisztus születése, a 
karácsony. Beer Miklós eltökélten 
hisz a fiatalokban, a legnagyobb 
ajándéknak pedig az egymásnak 
adott időt tartja.

TEHETSÉG

Pályázz, és 
könnyebb lesz! 

NYELVTANULÁS

Origóban 
a jövő
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HÍREK | VELÜNK TÖRTÉNT 

SZÜLETÉSNAP

Torta és misszió

KÖTET

„Ezerarcú fehérjék”

NYELVTANULÁS 

Origóban a jövő

Honlapja teljes megújításával ünnepel-
te alapításának tizedik évfordulóját az 
egyetemi sportingatlanokat üzemeltető 
ELTE Sport Kft.

Az ONYC minden decemberben Origó vizsgahónapot szer-
vez a Libra könyvesboltban: próbavizsgák, kedvezményes 
Origó vizsgafelkészítő könyvek és nyeremények... – részletek 
a www.onyc.hu oldalon.

A Karrierközpont szervezésében december 6-án idén 
is eljött a Mikulás az ELTE-re. A rendezvényre min-
den hallgató és kolléga 14 évnél fiatalabb gyermeke, 
illetve unokája meghívást kapott Budapestről és a vi-
déki telephelyekről egyaránt. 

Az ünnepi eseményen – a ta-
valyi évhez hasonlóan – a szer-
vezők többféle szórakozási le-
hetőséget biztosítottak a gyer-
mekeknek. Az egész piciknek 
babajátszóházat alakítottak ki, a 
nagyobbak különböző társasjá-
tékokkal játszhattak, vagy kéz-
műves foglalkozáson vehettek 
részt, ahol elkészíthették saját 
karácsonyi ajándékaikat. Minde-
mellett színvonalas színpadi mű-

sornak lehettek szem- és fülta-
núi bábelőadással, bűvésszel, 
bohóccal és természetesen sze-
mélyesen a Mikulással. A ren-
dezvénynek az ELTE Lágymá-
nyosi Campusa adott otthont, 
ahol az első 500 regisztrált gyer-
mek ajándékcsomagot is kapott, 
amelyeket a gyermekek név sze-
rint, a Mikulástól vehettek át. 

(Az eseményről készült képri-
portunkat a 8. oldalon láthatják.)

Együttműködési megállapodást írt alá az ELTE Origó 
Nyelvi Centrum (ONYC) november 13-án a ceglédi Kos-
suth Lajos Gimnáziummal: a vidéki intézmény a jövőben 
az ELTE ONYC referenciaiskolájaként működik majd.

A megállapodás révén a ceglé-
di gimnázium lett az első tagja 
annak a hálózatnak, amely az 
ONYC szerint jelentősen hoz-
zájárul a hazai nyelvoktatás fej-
lesztéséhez. A megállapodást 
Antoni Györgyi, az ELTE ONYC 
ügyvezető igazgatója, Gulyás 
Zoltán, a Kossuth Lajos Gimná-
zium igazgatója és Fodor Gá-
bor, a Ceglédi Tankerületi Köz-
pont igazgatója írta alá.

A középiskolásoknak és taná-
raiknak komoly kihívást jelent, 
hogy 2020-tól már csak B2-
es nyelvvizsgával lehet bekerül-

ni a felsőoktatásba. Az ONYC a 
partnerintézmények nyelvtaná-
rai számára workshopokat, to-
vábbképzéseket szervez, külö-
nös tekintettel a Közös Euró-
pai Referenciakeret-szintekkel 
kapcsolatos ismereteire, az Ori-
gó-vizsga követelményrend-
szerére és az értékelési szem-
pontokra. A vizsgázók számára 
rendszeresen indul majd vizs-
garutinképzés, és rendszeresen 
szerveznek majd próbavizsgá-
kat is. Az elképzelés szerint az 
ONYC vizsgahelyei működnek 
majd közre a képzésekben.

SZABADALOM

Védernyőt 
nyitottak
Az Innovációs Központ 
segíti, az egyetem Talál-
mányi Kockázati Alap-
ja pedig finanszíroz-
za a szabadalmaztatá-
si folyamatokat, ezáltal 
védve és támogatva az 
egyetemi innovációkat.

Az ELTE Innovációs Köz-
pontjának egyik legfonto-
sabb célkitűzése, hogy az 
egyetemen keletkező szelle-
mi tulajdonok védelemben 
részesüljenek, és könnyen 
hasznosulhassanak a gya-
korlati életben is. Azok az 
egyetemi polgárok, akiknek 
szabadalmaztatási eljárás-
ban segítségre, szakmai tá-
mogatásra van szüksége, a 
Danubia Szabadalmi és Jogi 
Iroda Kft., valamint a Gödöl-
le, Kékes, Mészáros & Szabó 
Szabadalmi és Védjegy Iro-
da szabadalmi ügyvivőihez 
fordulhatnak. 

Az ügyvivők segítségét 
szoftverek, műszaki eszkö-
zök (villamos-, illetve gépipar, 
hardverek), gyógyszeripar, 
vegyészet, biotechnológia, 
fizika, biológia területen le-
het igénybe venni. Emellett 
védjegyoltalom, általános 
iparjogvédelmi tanácsadás, 
formatervezési mintaolta-
lom, növényfajta-oltalom is 
finanszírozható. 

Az ügyvivői, valamint az 
iparjogvédelmi bejelentés-
sel kapcsolatos eljárási költ-
ségeket az Innovációs Köz-
pont által kezelt Találmá-
nyi Kockázati Alap fedezi. A 
befolyó bevételek többsé-
ge „feltalálói díjként” a felta-
lálókhoz kerül, kisebb részét 
pedig tanszéki, kutatócso-
porti támogatásként innová-
ciós célokra fordítják.

Ezzel a sokatmondó címmel 
ezer oldalas szakkönyvet mutattak 
be novemberben, amelyet Bu-
day László (MTA) mellett Nyitray 
László, az ELTE TTK Biokémia 
Tanszék vezetője és Perczel And-
rás, az ELTE TTK Szerves Kémia 
tanszék vezetője szerkesztett. 

A 26 módszertani és 18 fe-
hérjecsaládot bemutató fejezet-

ből álló ezeroldalas szakkönyv 
közel száz szerző munkáját fog-
lalja magában. A szerteágazó té-
materületeket a három szerkesz-
tő különböző irányokból (or-
vostudomány, biológia, kémia) 
megközelítve igyekezett kohe-
rens egységbe rendezni. A mun-
kájukat egy közös cél vezérelte: 
a fehérjék mibenlétének jobb és 

mélyebb megértése. A szándék 
nemes: a jövő nemzedékének 
nagy szüksége lesz a fehérjékkel 
kapcsolatos tudományos jártas-
ságra, hiszen a fehérje-biotech-

nológia súlya folyamatosan nő 
a gyógyszeriparban, a zöld- és 
polimerkémiában, az élelmiszer-
iparban és az egészségtudomá-
nyok területén is.

A cég a fővárosban öt helyszí-
nen nyújt sportolási lehetősé-
get az egyetemi polgároknak. 
Legnépszerűbb eseményeinek 
egyike a 2011 óta jelentkező FIT 
Night, amelyen idén októberben 
már több mint nyolcszázan vet-
tek részt. Minden év áprilisában 
megrendezik az Egyetemi-Főis-

kolai Dolgozók Sport Kupáját, 
amelyen hat labdajátékban lehet 
versenyezni, ezen kívül az ELTE 
Majálison, az ELTE Egészség- és 
Sportnapon, illetve a rendszeres 
nyári vízitúrákon, nyelv- és sport-
táborokban várják az oktatókat, 
a dolgozókat és a gyermekeiket.  
Idén érkezett meg a Mérnök ut-

cai sporttelep műfüves focipá-
lyájának légtartásos sátra, így a 
hallgatók már télen is használ-
hatják a pályát. Nyáron egy si-
keres TAO-pályázatnak köszön-
hetően 12 millió forintot, a teljes 
beruházási költség 37,5 száza-
lékát biztosították a három mű-
füves pálya borításának cseréjé-

hez; az új pályákat szeptember-
ben adták át. A 2019-es tervek 
között szerepel a Mérnök utcai 
sportterem térelválasztó mo-

bilfalának beszerzése, így a lé-
tesítményt egy időben kétféle 
sporttevékenységre is lehet majd 
használni párhuzamosan.

Teli zsákból
AJÁNDÉK
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Egy évvel ezelőtt nevezték ki Takó Ferencet a Nemzet-
közi Stratégiai Iroda irodavezető-helyettesévé, nem 
sokkal később pedig az ő irányítására bízták az iro-
dát. Feladatai közé nemcsak a nemzetközi kapcsolatok 
ápolása és építése tartozik, hanem az Egyetem nemzet-
köziesítése is, amelyhez most új stratégia készül. 

Az ELTE-n a kari nemzetkö-
zi irodák mellett két egyetemi 
szintű szervezeti egység gon-
dozza a nemzetközi terüle-
tet a nemzetközi ügyekért fe-
lelős rektorhelyettes szakmai 
felügyelete alatt: a Nemzetkö-
zi Stratégiai Iroda és az Eras-
mus+ és Nemzetközi Progra-
mok Osztálya. 

Az utóbbi foglalkozik az EL-
TE-n működő nemzetközi mo-
bilitási programok és a külföl-
di teljes képzéses hallgatókat 
érintő szervezési és koordiná-
ciós feladatokkal. A Nemzet-
közi Stratégiai Iroda többek kö-
zött népszerűsíti a nemzetközi 
hallgatóknak kínált képzéseket, 
koordinálja az Egyetem jelen-
létét a nemzetközi felsőokta-
tási vásárokon, illetve minden 
olyan rendezvényen, konferen-
cián is, ahol a külföldi egyete-
mekkel és más felsőoktatási 
szereplőkkel történő kapcso-
latépítés kerül a fókuszba. Az 
ELTE nemzetköziesítése azon-
ban túlmutat ezen a tevékeny-
ségen; maga a fogalom hosz-
szú távú, koncepcionális gon-
dolkodást takar. Lényege egy 
következetes, egységes szem-
léletű gondolkodásmód és te-
vékenységi forma elterjeszté-
se, amelynek köszönhetően 
az ELTE megmutathatja, hogy 

nemzetközi viszonylatban is 
erős egyetemnek számít. 

– A Tempus Közalapítvány 
koordinációjában valósult meg 
egy Nemzetköziesítési Tanács-
adó Értékelő eljárás, amelynek 

eredményeit nagymértékben 
felhasználjuk az egyetem nem-
zetköziesítési stratégiájának ki-
dolgozásakor – magyarázza az 
irodavezető. Ennek keretében 

először egyeztetnek a szerve-
zeti egységekkel, hogy meg-
ismerjék az Egyetem előtt álló 
kihívásokat, célkitűzéseket, le-
hetőségeket. A kidolgozás so-
rán is folyamatos lesz az infor-
mációcsere, hiszen a straté-
gia célja, hogy mindenki által 
támogatott és vállalt iránymu-
tatás legyen – iránytű, amely 
segíti minden szervezeti egy-
ség munkáját. A végeredmény 
2019 tavaszára várható egy 
20-25 oldalas alapstratégia for-
májában, amely a célkitűzé-
seket és a fejlesztési irányokat 
tartalmazza majd. 

– Közben persze nem áll 
meg az élet, az iroda folyama-
tosan dolgozik az ELTE-n teljes 
képzésben tanuló nemzetközi 
hallgatók számának növelésén, 
a kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztésén, a nyári egyetemek 

szervezésén, az egyetemi part-
nerségek fejlesztésén, köztük 
a bilaterális egyetemközi kap-
csolatok ápolásán, bővítésén, 
amelyekbe a hallgatócserétől a 
közös kutatásokig sokféle prog-
ram tartozik – sorolja a felada-
tokat Takó Ferenc, aki a Keleti 
Nyelvek és Kultúrák szakon, ja-
pán szakirányon végzett, majd 
a Filozófia mesterképzés és a 
Filozófiatudományi Doktori Is-
kola következett a karrierjében.

A pályázati program 2015 óta 
működik, és az elmúlt három 
évben egyre több hallgatónak 
segít megvalósítani a hagyomá-
nyos egyetemi tanulmányokon 
túlmutató céljait. A pályázóknak 
proaktívnak kell lenniük, nekik 
kell figyelniük a kiírást, amelyen 
azután a megfelelő és elvárt do-
kumentumokkal vehetnek részt.

„Minden évben tavasszal és 
ősszel írunk ki pályázatot, és 
többféle költséghez hozzá tu-

dunk járulni sikeres pályázat 
esetén” – meséli a tehetség-
gondozási referens.

A hallgatók anyagi hozzájá-
rulást kérhetnek, ha előadó-
ként vagy poszterbemutató-
ként szerepelnek hazai vagy 
külföldi konferencián, de a ta-
nulmányi versenyeken tör-
ténő indulást is támogatják. 
Az is pályázhat, aki worksho-
pon vesz részt, ilyenkor szük-
ség van a témavezető ajánlá-
sára. A pályázat a kutatóuta-
kat is támogatja, ehhez szintén 
a témavezető ajánlására, illetve 

a meg hívó/fogadó intézmény 
meghívólevelére van szükség. 
A támogatott pályázók hozzá-
járulást kaphatnak az utazási 
költséghez, de megkaphatják 
a szállásköltséget is – termé-
szetesen csak a pályázatukhoz 
szorosan kapcsolódó időszak-
ra. Ezenkívül részesülhetnek a 
poszternyomtatás és a regiszt-
rációs, illetve a nevezési díj tá-
mogatásában, legyen szó kon-
ferenciáról, workshopról vagy 
akár tanulmányi versenyről. 

A támogatás a Tehetség-
gondozási Alap segítségével 
valósul meg: a Tehetséggon-
dozási Tanács tagjaiból kijelölt 
háromfős bizottság dönt ar-
ról, kinek a pályázatát fogad-
ják el. Az elbíráláskor nem el-
várt feltétel, de előnyt jelent-
het a TDK- és OTDK-indulás és 
-helyezés.

LEHETŐSÉGEK | NYITOTT KAPUK 

Az ELTE-nek több mint 150 bilaterális szerződése van külföl-
di társegyetemekkel, ezen felül több mint 600 partnerrel kö-
tött 1000-nél is több Erasmus+ együttműködési megállapo-
dást. Az Egyetemnek minden kontinensen, még Ausztráliá-
ban is vannak partnerei. 

A pályázat utófinanszíro-
zó jellegű, vagyis csak az 
ELTE nevére kért szám-
lák ellenében téríti meg 
a költségeket. A pályázó 
ennek fejében azt vállal-
ja, hogy útjáról beszámo-
lót készít, és ez felkerül 
az elte.hu/tehetseggon-
dozas oldalra. Ezen az 
oldalon található egyéb-
ként – sok más érde-
kes és fontos információ 
mellett – az éppen aktu-
ális kiírás is. Adott pályá-
zati időszakban egy hall-
gató akár több témában 
is kérhet támogatást.

A külföldi hallgatók nem 
csak a nyári egyetemen 
tanulják a magyart mint 
idegen nyelvet. Az év köz-
ben tartott magyar nyelv-
tanfolyamokon közel 600 
külföldi hallgató vesz részt.

Új strAtégiA készül  
Az egyetem  
nemzetköziesítéséhez

Megyesi Janka idén augusztus elsejétől tehetséggon-
dozási referensként dolgozik az Oktatásfejlesztési 
és Tehetséggondozási Osztályon. A szakemberrel a 
pályázatok jelentőségéről, a hallgatók előmenetelé-
ben játszott szerepéről beszélgettünk. Az apropót egy 
impozáns számsor adja: a Tehetséggondozási Alap 
2018 tavaszán 119 nyertes beadványt támogatott 
több mint 7,5 millió forint értékben, és az őszi kiírás 
nyomán pedig 103 beadvány részesült közel 6,5 mil-
lió forint értékű támogatásban.

IDÉN 14 MILLIó FORINTOS TÁMOGATÁS 
A TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAP PÁLYÁZATAIN

Tied a pálya! 
„Jövő év tava-
szára várha-
tó egy alapstra-
tégia, amely 
a célkitűzése-
ket és a fejlesz-
tési irányokat 
tartalmazza 
majd.”

TAKó FERENC

MEGYESI JANKA

ELTE    
a nagyvilágban

 CSAPATMUNKA



4 | 2018. december Az Eötvös Loránd tudományEgyEtEm LApjA | www.ELtE.hu

ÜZENET | SZERETETBEN, BÉKESSÉGBEN

„Az idő a legnagyobb ajándék az életünkben, 
amelyet odaadhatunk a másiknak”

Beer Miklós váci megyéspüspök: Hagyni kell, hogy a testvériség szépsé-
ge megérintsen, hogy ne tegyünk különbséget, valamint azonosan tekint-
sünk mindenkire, tisztelve a másikban a benne élő emberi méltóságot.

Folytatás az 1. oldalról

– Le lehet azt fordítani, hogy mit jelent Isten 

megérkezése az emberek közé?

– Legalábbis megpróbálom. Jézus 
Krisztus személyében mi, emberek, a 
saját magunk emberi méltóságát pró-
báljuk meg felfedezni. Azon az alapon, 
hogy a teremtő Isten nem másutt, ha-
nem éppen az emberben akarja meg-
mutatni az ő teremtő szeretetének a 
csúcsát. Embernek lenni ugyanis annyit 
tesz, mint Isten képmásának lenni.

– Milyen jelentést hordoz mindez magában?

– Azt bizonyosan – és ez már a világ-
szemlélet dolgát is erősen érinti –, hogy 
a teremtő Isten magától értetődően vál-
lal a mi emberi sorsunkkal közösséget 
és lesz azzal szolidáris. Ha pedig ezt 
összevetem a bibliai jézusi tanítás köz-
ponti elemével, akkor azt gondolom, 
hogy Isten közénk érkezése arra pró-
bál meg rávenni bennünket, hogyha ő 
képes volt, akkor mi is legyünk képe-
sek szolidaritást vállalni minden ember-
rel. Hagyni kell, hogy a testvériség szép-
sége megérintsen, hogy ne tegyünk 
különbséget, valamint azonosan tekint-
sünk mindenkire, tisztelve a másikban a 
benne élő emberi méltóságot.

– Mi a haszna ennek a felfogásnak?

– Például az, hogy amennyiben tényleg 
e szerint vagyunk képesek gondolkodni, 
akkor egyszerre mindenkihez, aki ember-
nek született – tekintet nélkül arra, hogy 
hol és mikor – közünk lesz. Ha pedig kö-
zünk lesz, akkor felelősséggel is tarto-
zunk kiért-kiért. De, hogy elszakadjunk a 
filozofikus megközelítéstől, azt is elmon-
dom, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. 
Azt, hogy látva a szűken és a tágan vett 
emberiség problémáit – környezeti ka-
tasztrófák, társadalmi egyenlőtlenségek 
és konfliktusok, elszegényedés, meggaz-
dagodás és még sorolhatnánk – mind ar-
ra indítanak bennünket, hogy őszintén 
keressük azokat a lehetőségeket, ame-
lyeken keresztül mi a jézusi példát való-
ságossá tudjuk tenni, nevezetesen, hogy 
szolidaritást vállalunk az embertársainkkal.

– Hogyan lehet tehát úgy megélnünk a 

karácsonyt, hogy az egyúttal jó példa is legyen? 

– Oda lehet figyelni az egészen kis dol-
gokra is. Például a családra vagy karitatív 
feladatok vállalására. Aztán eljátszhatunk 
eggyel nagyobb dolgokkal is: a reformra 
való hívogatással. Számomra elgondol-
kodtató, hogyan nógat bennünket a ka-

rácsony belső megújulásra, amely aztán 
nem zárul le az ünnepi időszak naptári 
végével, hanem tovább kísér bennünket 
a mindennapokban is. Így változtatha-
tó át a karácsony kampányszerű fellán-
golásból valós elköteleződéssé. Ne csak 
egy-egy periódusra legyünk türelmeseb-
bek vagy nagylelkűbbek, hanem mer-
jünk elköteleződni egy életre! Annyi te-
rületen van ennek helye, mondom ismét 
a családi közegét, az egyéb emberi kap-
csolatokét, akár a hivatásunkét is. A gon-
dolatmenetet azzal a jószándékú intéssel 
tudnám összefoglalni, hogy lassacskán 
próbáljunk megbarátkozni vele, hogy az 
Úristen igenis bízik bennünk, és esélyt is 
ad nekünk ahhoz, hogy megvalósíthas-
suk az emberiség nagy álmát a békes-
ségről, a testvériségről és a szeretetről.

– Van ennek az üzenetnek ereje ott is, ahol 

nem a hit szerint szerveződik az élet?

– Kötve hiszem, hogy van olyan em-
ber, akinek a gondolkodását, az észle-
lését valamilyen szinten nem érinti meg 
a karácsonyi ünnep, akit nem mozgat 
meg az év ezen szelete. Annak ellenére 
is, hogy ilyenkor persze kiváltképp meg-

bolondulunk a vásárlástól, és a díszek, 
meg a csillogás összezavar bennünket. 
De ezzel együtt is hatnak és vonatkoz-
nak mindegyikünkre azok a kérdések, 
hogy végtére is mitől vagyunk mi embe-
rek, milyen jövőkép előtt állunk szemé-
lyesen, hogyan lehet szeretetben, békes-
ségben léteznünk. Arra akarok rámutat-
ni, hogy a szolidaritás, a segítségnyújtás, 
az önzetlenség vagy éppen a nagylelkű-
ség valamilyen formában minden em-
berben létező vágy. Karácsonykor mind-
nyájan könnyebben látható esélyt ka-
punk ennek kielégítésére. Úgy tartom, 
hogy egy hívő embernek, aki a szemé-
lyes hitével éli meg az adventi időszakot 
és Jézus Krisztus megszületését, hatvá-
nyozottan ügyelnie kell, mert nagy fele-
lőssége van abban, hogy hogyan van je-
len és hogyan nyilvánul meg a hétköz-
napi magatartásában. Vajon tapinthatóvá 
válik mások számára a hite, vagy sem?

– Legyen tapintható, persze! De, hogyan?

– Egy nagy adag önmérséklettel és egy 
másik nagy adag önfegyelemmel. Erre 
volna szükségünk leginkább. Jó volna, ha 
lenne bennünk mersz szabadnak lenni a 

„Hiszek a személyes 
közösségek erejében, 
azokban a közegek-
ben, ahol az embe-
rek valóban meg-
értik egymást, és 
amelynek gyümöl-
cseként el tudják in-
dítani egymást a he-
lyes irányba.”

BEER MIKLóS
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„Az idő a legnagyobb ajándék az életünkben, 
amelyet odaadhatunk a másiknak”

reklámok csábításától, és hogy ne akar-
junk mindent úgy csinálni, ahogyan azt 
a divat diktálja. Ehelyett felfedezhetnénk 
valódi értékeket is! Ilyen például az idő, 
amely a legnagyobb ajándék az életünk-
ben, amelyet odaadhatunk a másiknak. 
Ez az ajándékozás következik be, amikor 
meglátogatunk egy magányos vagy egy 
beteg ismerőst, valakit, aki mély fájdal-
mat, gyászt vagy szomorúságot él meg. 
Olyan nagy kincs, ha pusztán csak meg-
hallgatjuk egymást, és olyan borzasztó 
nagy örömnek tartom, ha ebben a non 
stop rohanásban megadatik, hogy meg-
álljunk, és ha csak egy pillanatra is, de 
örüljünk a családnak, a baráti körnek, az 
együttlétnek az embertársunkkal.

– Hogyan szembesülhetnek a fiatalok, akár az 

egyetemi hallgatók az idővel?

– A Ferenc pápa által összehívott októ-
beri püspöki szinódusnak Rómában a fő 
témája éppen az ifjúság helyzete volt. 
Megmaradt bennem, hogy Ferenc pá-
pa milyen szenvedéllyel, egyúttal ked-
vességgel jelentette ki, hogy a fiatalok 
nélkül nekünk sincs jövőnk. Ezt az alap-
igazságot csak kiegészíteni tudom: az 
ifjaknak érezniük kell, hogy az öreg Eu-
rópa számít rájuk, ahogy az egész vi-
lág is! Annyi csodálatos kezdeményezés 
van, egyet külön is hadd említsek meg. 

Ez az „Adj egy évet az életedből” akció, 
amely arra buzdítja a lediplomázott fi-
atalokat, hogy dolgozzanak önkéntes-
ként egy évet a harmadik világban, és ál-
dozzanak oda a fiatalságukból, a tehet-

ségükből, az egészségükből azért, hogy 
a világ egy jobb hellyé váljon. Őszintén 
szólva ezt vagány programnak tartom, 
ha pedig valaki szeretné kialakítani a ma-
ga világszemléletét, kedvezőbb ajánlatot 
nem is kereshetne. A fiatalok legyenek 
mindenekelőtt nagylelkűek, és álmodja-
nak nagyot, de úgy, hogy mindvégig re-
ményteljesek is maradjanak annak kap-
csán, hogy az álmaik valóra is válnak. 
Egész életemben nagy cserkész vol-
tam, nekem fontos a Föld, mondhatni, 
hogy a szívügyem. Annyira várom azt, 
hogy a következő generációk végre ott-

honuknak érezzék ezt az áldott anyaföl-
det, hogy az ökológiai válságtól fenye-
getett bolygón a fiatalok mutassanak 
példát abban, hogyan lehet megmente-
ni az erdőket, a folyókat. Nagyon hiszek 

bennük, hogy ők végre képesek lesznek 
felrázni bennünket az elkényelmesedett 
és elpuhult életvitelünkből.

– Sokszor mondják, hogy a keresztény 

intézményrendszerre is ráférne a felrázás.

– Ennek kapcsán azt szoktam felhozni, 
hogy végignézve a kereszténység két-
ezer éves történetét, rendszeresen ta-
lálunk megújulási korszakokat. Az újjá-
születés élményének jelensége mindig 
ott volt, egybenőtt az egyház épülésé-
vel. Hiszek abban, hogy a keresztény-
ség most is tud új lendületet kapni, de 

azt is gondolom, hogy talán éppen az 
által, hogy ki tudunk lépni az intézmé-
nyes kereteink közül. Nem bántani aka-
rom, de az infrastruktúra és az intézmé-
nyek olykor lefékeznek és megbénítanak 
az előrejutásban. Hiszek a személyes kö-
zösségek erejében, azokban a közegek-
ben, ahol az emberek valóban megértik 
egymást, és amelynek gyümölcseként el 
tudják indítani egymást a helyes irányba.

– Hosszasan beszélgettünk a karácsonyról 

általánosságban. Hogyan telik önnek az 

ünnep, és mire fordítja a figyelmét?

– Az én életritmusom különösebben nem 
változik meg, de ez inkább annak tudha-
tó be, hogy egész évben sok helyre hív-
nak, és sok helyre el is megyek, ez pedig 
az év végén sincs másként. Azért nekem 
is van személyes karácsonyi készülődé-
sem. A fókuszban az áll, hogy töreked-
jek rá, hogy minél több személyes talál-
kozást be tudjak iktatni a programomba. 
Lehet ez családlátogatás, egy fogyaté-
kos otthon felkeresése, vagy egyedülálló 
emberekkel való közösségvállalás. Ha er-
re nincs is minden nap módom, azt sze-
retném elérni, hogy legalább egy telefon-
hívásnyi időt kerítsek ezekre a személyes 
találkozásokra. Én erre igyekszem mi-
nél több figyelmet fordítani. Áldott kará-
csonyt kívánok az ELTE-nek!

Nagyon hiszek a fiatalokban, 
hogy ők végre képesek 

lesznek felrázni bennünket az 
elkényelmesedett és elpuhult 

életvitelünkből.

„Az Úristen igenis bízik bennünk, 
és esélyt is ad nekünk ahhoz, hogy 

megvalósíthassuk az emberiség 
nagy álmát a békességről, a 

testvériségről és a szeretetről.”
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CAMPUS | ÍGY LÁTJÁK A DIÁKOK…  

„Vártam, hogy ELTE-s 
diáknak mondhassam 
magam.”

Dániel: Már volt tapasztala-
tom az egyetemről és a karról, 
amikor jelentkeztem a jelenlegi 
szakomra, hiszen ez az alapkép-
zésem egyenes ági folytatása. 
Ráadásul olyan családtagom is 
van, aki pontosan ezeket a kép-
zéseket végezte el korábban, és 
kiváló szakember vált belőle. Így 
elég magas elvárásaim voltak a 
karral szemben. 

Réka: Nagyon vártam, hogy 
ELTE-s diáknak mondhassam 
magam. Nagy hírű és nagy múl-
tú iskola. Boldog vagyok, hogy 
innen kapom a diplomámat.

Markus: Az első szemeszter 
előtt majdnem egy egész évig 
utazgattam, és csak két nappal 
félévkezdés előtt kezdtem el re-
pülőjegyet keresni Budapestre. 
Így nem nagyon voltak előfelte-
véseim azon kívül, hogy itt sok-
kal melegebb az időjárás, mint 
otthon, Norvégiában. 

„Izgalmas és hasznos óráink 
vannak”

Réka: Az órák változato-
sak: tanulunk gazdasági tárgya-
kat, a marketingbe is betekin-
tünk, és vannak sportos óráink 
is. Az oktatók igyekeznek a min-

dennapokból is példákat hozni, 
így jobban megismerkedhetünk 
a megszerzett tudás gyakorlati 
hasznosításával. 

Markus: Az ELTE egyik legna-
gyobb előnye, hogy nagyrészt 
magam állíthatom össze az óra-
rendemet és plusz órákat is lá-
togathatok az érdeklődési kö-
römön belül. Az alapképzés le-
fedte a pszichológia összes fő 
területét, a mesterképzésen pe-
dig még jobban fókuszálhatok a 
klinikai pszichológiára. Izgalmas 
és hasznos óráink vannak, így 
minden adott ahhoz, hogy jó kli-
nikai pszichológusokká váljunk. 

Dániel: A képzésem az elő-
ző évben alakult át, így én már 

az új rendszerben tanultam. Itt 
a tantárgyak tartalma, felépíté-
se és átgondoltsága még nem 
végleges, ebből a szempont-
ból mi egy „pilot” évfolyam va-
gyunk, ami mindig nehéz egy ki-
csit. A legérdekesebb kurzusok 
számomra a felsőoktatás-peda-
gógia szakirány órái, ahol komp-
lex, több félévet felölelő projek-
tekben dolgozunk. 

„Nagyon jó, hogy a campus 
központi helyen van”

Dániel: Most újítják fel a kar 
Kazinczy utcai épületét. A fel-
újítás előtt, még alapszakos 
koromban volt egy külön kö-
zösségi tér, amit nagyon sze-

rettem. Most tanteremmé ala-
kították, de remélem, a felújítás 
után visszaállítják az eredeti ál-
lapotot.

Markus: Nagyon jó, hogy a 
campus központi helyen van. 
Szeretek sétálgatni a városban, 
és a Ferenciek terén lévő könyv-
tárban is szívesen tanulok. Na-
gyon várom, hogy befejeződjön 
a Kazinczy utcai épület felújítása, 
szerintem ezzel a kar sokat fejlő-
dik majd.

Réka: Az egyetemista élet-
ben nagyobb a szabadság, mint 

a közép- vagy általános iskolá-
ban. A tanárok, oktatók másképp 
tekintenek ránk – itt már tényleg 
felnőttként bánnak velünk. 

„Segíteni kellene 
az információáramlást”

Markus: Ha egy dolgon vál-
toztathatnék, az a szellőztetés. 
Nyáron és az őszi szemeszter 
kezdetén még nagyon meleg 
van Budapesten, ha az épületen 
belüli hőmérséklet enyhébb len-
ne, az mindenkinek jót tenne.  

Dániel: Segíteni kellene az 
információáramlást. Kezdő hall-
gatóként sok problémám volt 
abból, hogy a különböző egye-
temi határidők jellemzően az 

utolsó pillanatban jutottak el 
hozzám. 

Réka: Szerintem szuper len-
ne, ha az aulában kialakítaná-
nak olyan részt, ahol a társasá-
gok kicsit el tudnak különülni a 
többiektől. Nagyon nagy udvar-
ral rendelkezik az egyetem, ahol 
élhető közösségi tereket lehetne 
létrehozni. 

„Legtöbbször az aulában 
időzöm”

Markus: Ha elfáradok két óra 
között és van elég időm, akkor 

általában hazamegyek pihenni. 
Ha nincs sok időm, akkor meg-
keresem a legkényelmesebb 
széket az Izabella utcai épület 
alagsorában található büfében, 
és iszom egy finom kávét.

Réka: A barátaimmal leg-
többször az aulában időzöm, 
ahol van lehetőség pingpon-
gozni is, illetve a tornacsarno-
kunk közelében vannak kényel-
mes székek, fotelek.

Dániel: Régebben a „Napka-
zy”-ban pihentem, az ottani fo-
telekben/kanapékon, de mosta-
nában egyetemen kívüli helyek-
re megyek, például kávézókba.

„Sok lehetőség van 
sportolásra”

Réka: Nincs sok időm és 
energiám arra, hogy még az 
egyetemen is sportoljak, de tu-
dom, hogy a hallgatóknak ren-
geteg lehetőségük van mozog-
ni. Vannak sportági edzések is, 
ahol a tanárok mellett tehetsé-
ges, komoly szakmai tudással 
rendelkező hallgatók tartják a 
foglalkozásokat.

Markus: Az első félévben jó-
gáztam, emellett elkezdtem 
focizni és squasholni is. Sok le-
hetőség van az egyetemen, 
mindenkinek ajánlom, aki spor-
tolni szeretne!

Dániel: Nincs tapasztalatom 
az egyetemi sporttevékenysé-
gekről, mert egyetemen kívüli 
sportegyesület tagja vagyok.

„A felújított helyeket 
kedvelem”

Markus: Az Izabella utcai 
épület belső udvarát szeretem, 
és a könyvtárat a Ferenciek te-
rén. Aki még nem volt ott, min-
denképpen próbálja ki, milyen 
ott tanulni.

Dániel: A campuson jelen-
leg azokat a helyeket kedvelem 
a legjobban, amelyeket már fel-
újítottak, mert modernek, jól be-
rendezettek és tiszták. 

Réka: A tornacsarnok mel-
letti kényelmes fotelekben órá-
kat szoktunk eltölteni a baráta-
immal.

„Az egyetem sok szabadidős 
lehetőséget nyújt”

Dániel: Kevés egyetemi prog-
ramon vettem részt, mert a leg-
több félévben dolgoztam, így 
kevés szabadidőm volt. Azt vi-
szont tapasztalom, hogy az 
egyetem rengeteg programot, 
eseményt kínál. 

Réka: A szakokon belül ösz-
szetartó közösségek alakulnak 
ki, hiszen sokszor kell csapatban 
dolgozni akár az órák, akár az 
egyetemi rendezvények alkalmá-
val. Az egyetem sok szabadidős 
lehetőséget nyújt, ezekről a fali-
újságokról és az egyetemünk Fa-
cebook-oldalán tájékozódom.

Markus: Nem igazán szok-
tam ilyen lehetőségekkel élni, de 
időnként előfordul, hogy ven-
dégprofesszorok tartanak előa-
dást, és ha tehetem, elmegyek 
meghallgatni őket. 

„ELTE-s diákélet – Campusportré a nyolc kar hall-
gatóinak szemével” sorozatunkban minden alka-
lommal egy-egy kar hallgatói mutatják be a saját 
campusukat. Hol lazítanak, hol ebédelnek, mi a vé-
leményük az órákról, a tanárokról, a közösségről 
és a szabadidős lehetőségekről? Ezúttal a PPK há-
rom hallgatójával beszélgettünk: kérdéseinkre Gyu-
rátz Réka, a Szombathelyi Sporttudományi Intézet 
sportszervező alapszakos hallgatója, ifjúsági világ-
bajnok, junior világbajnoki és Európa-bajnoki ezüs-
térmes kalapácsvető, az év U23-as női atlétája, vala-
mint Markus Lien és Pálvölgyi Dániel válaszolt.

PÁLVÖLGYI DÁNIEL GYURÁTZ RÉKA MARKUS LIEN

KARSZEMLE A KAROK 
HALLGATóIVAL 

– A PEDAGóGIAI 
ÉS PSZICHOLóGIA 

KAR (PPK) 
MINDENNAPJAIRóL

Összetartó   
közösségben
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MINDENNAPOK | MUNKA ÉS HIVATÁS 

A kollégiumi nevelői rendszer-
ről és a nevelőknek szerve-
zett elsősegélynyújtó képzésről 
Orosz Bernadett, a Kollégiumi 
Központ általános igazgatóhe-
lyettese, a Damjanich utcai és a 
Kerekes Kollégium vezetője me-
sélt lapunknak. 

A kollégiumi nevelői rendszer több év-
tizedes múltra tekinthet vissza: a Kőrösi 
Csoma Sándor Kollégiumban indult, és 
idővel csatlakoztak a többiek is. 

„A nevelői pályázatokat minden év-
ben tavasszal írják ki, pedagógiai isme-
retekkel vagy tanulmányokkal rendelke-
ző felsőbb éves hallgatók jelentkezését 
várjuk” – mesél a folyamatról a kollégi-
umvezető.

A jelentkezőket személyes meghall-
gatás után választják ki – a folyamat-
ban a Kollégiumi Hallgatói Önkormány-
zat képviselői és a kollégiumi vezetők 
vesznek részt. A nevelői rendszer egy-
fajta védőhálót nyújt a kollégistáknak, 
hiszen a nevelők nemcsak ellenőriznek 
(pl. házirend betartatása, szobaleltár el-
lenőrzése, rendezvények felügyelete, 
tűzvédelmi, munkavédelmi szabályza-
tok betartatása), hanem segítik a lakók 
életét is.  Kezelik az akut problémákat, 
aktuális információkat adnak át, segíte-
nek a be-, ki-, átköltöztetésben, elvégzik 
az adminisztrációt, és tevékenyen részt 
vesznek az elsős hallgatók beilleszkedé-
sének előmozdításában is.

„A nevelők továbbképzése nagyon fon-
tos számunkra, idén például elsősegély-
nyújtó tanfolyamon vettek részt” – tájékoz-
tatta lapunkat Orosz Bernadett. Az okta-

tást dr. Szanitrik Zsuzsanna, az Egyetem 
üzemorvosa tartotta azért, hogy a ne-
velők gyors segítséget tudjanak nyújtani 
kisebb egészségügyi problémák, balese-

tek előfordulásakor. Az Igazgatóság ha-
marosan több alkalomból álló tanfolyam 
indítását is tervezi, ahol a nevelők tovább 
mélyíthetik egészségügyi ismereteiket.

Mosolyogva mesél, és közben azon gondolkodom, 
hogyan férhet egy ember idejébe annyi minden, ami-
vel ő foglalkozik. Aztán azon kapom magam, hogy 
én is mosolygok, mert jó érezni, tapasztalni, hogy 
íme, felnőtt egy új generáció, amelynek vannak 
olyan képviselői, akik millió dologgal foglalkoznak, 
és minden területen maximalisták. Schmidt Bertalan 
még tanul, de már tanít is, mellesleg évek óta dolgo-
zik, és olyan területeken sétál otthonosan, ahol so-
kan még csak nem is jártak...

– Általános iskolában már a 
Warhammer40K: Dawn of War 
Soulstorm játékkal játszottam 
egy online ligában. Két német 
és két francia sráccal indultunk, 
akik magyarnak vallották ma-
gukat, hogy így állhasson ösz-
sze egy „hazai” csapat. Euró-
pa-bajnoki második helyezet-
tek lettünk, de aztán a csapat 
szétszéledt. A dolognak két óri-
ási haszna volt: egyrészt na-
gyon jól megtanultam ango-
lul, másrészt beszippantott a 
játékok világa, aminek később 
nagy hasznát vettem.

– Hogyan folytatódik a történet?

– Gimnáziumban már csak 
hobbiból játszottam, de köz-
ben elkezdett érdekelni a játé-
kokkal kapcsolatos marketing. 
Erősen foglalkoztatott, hogyan 
lehet, hogy a GTA4 nevű já-

ték már a megjelenése nap-
ján háromszorosan behozta 
a 100 millió dolláros fejleszté-
si költséget, és a megjelenés 
hetében már 500 millió dol-
lárnyi bevételt generált. Érez-
tem, hogy érdekel ez a terület, 
de aztán kellett egy aprócska 
baleset is, hogy tovább léphes-
sek...

– Hogyan lehet balesetből előnyt 

kovácsolni?

– Kissé megsérült a családi au-
tó, ezért pénzre volt szüksé-
gem. Két hét alatt 60 helyre 
adtam be az önéletrajzomat. A 
székesfehérvári székhelyű Fő-
nixcsarnok ugyan nem keresett 
embert, de végül felvettek; a 
cég wargame disztribútorként 
működik. Három évig dolgoz-
tam ott, a feladataim közé tar-
tozott a kereskedelmi lehetősé-

gek kiépítése és a B2B-kapcso-
latok ápolása. Sokat tanultam a 
marketingről, de legfőképp az 
értékesítésről.

– Közben persze már az ELTE-re 

jártál, ahol a közösségi munkából 

is kivetted a részed, és mellette 

tanítani is kezdtél. Hol? Hogyan? 

Mit?

– Hallgatóként angol-töri osz-
tatlan tanári képzésben vet-
tem részt, jelenleg angol-mé-
dia szakon folytatom a ta-
nulmányaimat. Emellett már 
ötödik éve vagyok a BTK Hall-
gatói Önkormányzatának tagja, 
és harmadik ciklusomat töltöm 
a Külügyi és Határon túli Ügye-
kért Felelős Bizottság elnöke-
ként. És igen, közben tanítok 
is: az előző félévben e-sport 
marketinget, most pedig „Mar-
keting a digitális piacon” téma-
körben. Az órákon azokra a té-
mákra reflektálok, amelyek a 
hallgatókat a legjobban érdek-
lik az adott tárgykörben.

– Közben a 360VR Media 

Solutionsnél is dolgozol. Hogyan 

kapcsolódik ez az ELTE-hez?

– A 360 fokos tartalmak piac-
ra vezetésével, szakmai tovább-
fejlesztésével és tudományos 
megközelítésével foglalkozom. 
Több piaci szereplőnek dolgo-

zunk, és így jutottunk el odá-
ig, hogy az ELTE telephelyeiről 
360 fokos virtuális túrákat és 
dokumentarista jellegű 360-vi-
deóbemutatókat készítünk. 
Ezek segítenek abban, hogy az 
egyetem Európában is egye-
dülálló technológiákkal mutat-
hassa be magát. A tartalmak 

már a januári Educatio Szakki-
állításon is szerepelni fognak, 
és májusban várhatóan telje-
sen elkészülünk; a tartalmakat 
önálló ELTE-s honlap mutat-
ja majd be. Ezzel párhuzamo-
san pedig kiterjesztett valóság 
(AR) portál applikáció is készül 
az egyetemnek.

EGYEDÜLÁLLó TECHNOLóGIÁKKAL AZ ELTE NÉPSZERűSÍTÉSÉÉRT

Kiterjesztett valóság

Védőháló 

ELSŐSEGÉLYNYÚJTó 
TANFOLYAM  
A KOLLÉGIUMI 
NEVELŐKNEK

SCHMIDT BERTALAN

OROSZ BERNADETT
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Áldott, békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk  
Egyetemünk minden hallgatójának és munkatársának!

Prof. Dr. Borhy László akadémikus,  
rektor   

Dr. Scheuer Gyula                                                
kancellár    

száz fele vitte...
Gömbölyű zsákját  
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