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„ALÁZAT NÉLKÜL NINCS SIKER”
– VALLJA SZILÁGYI ÁRON, AZ ELTE OLIMPIAI BAJNOK DIÁKJA

A Kancellária
másfél éve

Új évad,
patinás
színpad

Aranyifjú

ELTE

ELTE

Ünnepi közgyűléssel nyitotta meg
az új tanévet az ELTE szenátusa.
A szeptember eleji ünnepélyes tanévnyitón az egyetem vezetői mellett részt vettek a társintézmények
képviselői, a konzisztóriumi tagok,

Tavaly áprilisban lépett életbe az ELTE új
szervezeti és működési
szabályzata. Az eddigi
kancellári ciklusról,
az eredményekről, a
fejlesztési tervekről és
a jövőről dr. Scheuer
Gyula kancellárral beszélgettünk.

az egyetem díszdoktorai és öregdiákjai is. Az ünnepség elején bemutatták az Állam- és Jogtudományi
Kar új dékánját, Menyhárd Attilát,
valamint az újabb ciklusukat megkezdő dékánokat: Surján Pétert, a
Természettudományi Kar és Zászkaliczky Pétert, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar vezetőjét.
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közegben
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A pezsgő PPK
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Idén éppen negyedszázada,
hogy dr. Németh András először tartott előadást az ELTE-n.
Az elmúlt 25 évben persze sok
minden változott, az egyetem
iránti elköteleződés viszont
nem. A PPK Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport vezetőjének
erős éve van, rövid időn belül
már a második rangos elismerést vehette át.

ELTE

– A megvédett aranyérem természetesen sokat jelent, hiszen sikerült magamnak is bizonyítanom,
hogy képes vagyok megismételni a
londoni győzelmet. Az is csodálatos

érzés, hogy olyan nagyszerű kardvívókhoz tartozom, mint Fuchs Jenő és Kárpáti Rudolf, akik szintén
duplázni tudtak. Ám ettől én még
Szilágyi Áron maradok, aki szeret-

ne további sok szép sikert elérni a
magyar vívósportnak, nemcsak
egyénileg, hanem a kardcsapat tagjaként is – mesélte lapunknak az
ELTE hallgatója, a riói sikerek után
már kétszeres olimpiai bajnok, Szilágyi Áron.

Az energetikai korszerűsítést követően belülről is megújult épületben kezdődhetett meg az új tanév
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Kazinczy utcai épületében. A kar életében azonban nem
csak ez az egyedüli említésre méltó esemény – dr. Demetrovics Zsolt
dékán a sokszínű mindennapokba
is elkalauzol bennünket.
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HÍREK | ELKEZDETT TANÉV
KEZDÉS

Elismerésekkel és szoboravatóval
indult az ELTE 382-dik tanéve
Palla László, Sass Miklós és Záray
Gyula egyetemi tanárok érdemelték ki.
Az ünnepségen beszédet mondott Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter is, az elsőéveseket
pedig Sujtó Attila, a Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte.
Az ünnepi ülést követően Mezey Barna rektor, Béres József, az
Alumni Alapítvány kurátora és
Sujtó Attila megkoszorúzta az ELTE alapítójának emléktábláját és
névadójának szobrát, majd Mezey Barna rektor és Scheuer Gyula
kancellár közösen leleplezte Eötvös
Loránd új szobrát az Egyetem téri
árkádok alatt.

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

A köszöntő beszédeket követően Mezey Barna rektor Professor
Emeritus címet adott át az egyetem kiemelkedő tevékenységet felmutató nyugdíjas oktatóinak. Az
elismerést a Bölcsészettudományi
Karon Zoltán András egyetemi tanár, az Informatikai Karon Demetrovics János egyetemi tanár,
a Pedagógiai és Pszichológiai Karon Czigler István és Molnár Márk
egyetemi tanárok, a Társadalomtudományi Karon Csepeli György és
Halmai Gábor egyetemi tanárok,
a Természettudományi Karon pedig Gilányi Tibor, Inzelt György,
Lendvai János, Mindszenty Andrea,

Eötvös-gyűrűt kapott:
Csorba János habilitált egyetemi docens (BGGyK) és Inzelt
György professor emeritus
(TTK). ELTE Emlékérmet
kapott: Király Miklós, az ÁJK
tanszékvezető egyetemi tanára, Radványi Katalin, a BGGyK
főiskolai tanára, Bacsó Béla, a
BTK tanszékvezető egyetemi
tanára és Mindszenty Andrea, a
TTK egyetemi tanára. Pro Ingenio Nívódíjban részesült Horváth Zoltán egyetemi
tanár, dékán (Informatikai Kar),
Németh Dezső habilitált egyetemi docens (PPK) és Tarczay
György egyetemi docens (TTK).
Pro Ingenio Elismerő
Oklevelet vett át Papp
Imre adjunktus (ÁJK), Czoch
Gábor habilitált egyetemi docens (BTK), Aczél Balázs egyetemi adjunktus (PPK), Darvas
Ágnes tanszékvezető egyetemi
docens (BTK) és Müller Viktor
tudományos főmunkatárs (TTK).

INNOVÁCIÓ

Új tanszéket avattak
ELTE

A berlini műszaki egyetemmel együttműködésben új tanszék indult az ELTE Informatikai Karán. Az adattudománnyal és adattechnológiával
foglalkozó tanszék létrejöttét a T-Labs, a Magyar Telekom anyavállalata kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó berlini részlege is támogatta.
A Lágymányosi Campuson szeptember 6-án megnyitott, Horváth
Tamás professzor által irányított
tanszék célja, hogy kézzelfogható
tudást adjon azoknak a hallgatóknak, akik az infokommunikációban képzelik el jövőjüket.
Első projektjeik keretében az
adatbányászat, a mesterséges intelligencia és az adatvizualizáció felhasználásával dolgoznak ki meg-

oldásokat konkrét kihívásokra az
egészségügy, a környezetvédelem
vagy éppen a képzéstámogatás területén.
A tanszék nem titkolt terve,
hogy hosszabb távon egyedülálló „interdiszciplináris kompetencia-központtá” váljon, építve az ELTE öt tudományterületet átölelő
képzési és kutatási portfóliójára és
az abból származó versenyelőnyre.

MEGBECSÜLÉS

Különdíj a kiválóknak
WWW.ELTE.HU

Az idén százharminc oktató kapta meg a Rektori Kiválósági Különdíjakat Mezey Barnától, az
ELTE rektorától. Egyetemünk kiemelkedő oktató-kutatói egy évig részesülnek az elismerésben.
Mezey Barna ünnepi beszédében
kiemelte: a minden tekintetben
új értékelési szempontokat felsorakoztató pályázatnak az a célja,
hogy honorálják a legkiválóbbak
munkáját. A pályázók oktatási
tevékenységét, tudományos kutatásait és egyetemi közéleti aktivitását egyaránt értékelték; Különdíjban csak azok a pályázók

részesülhettek, akik mindhárom
részterületen kiemelkedő munkát
végeznek.
Mezey Barna megjegyezte,
hogy a pályázat során különösen fontos szempont volt az oktatói-kutatói tevékenység mellett
a közösségi munka elismerése is,
vagyis azoknak az oktatóknak a
díjazása, akik az egyetem megtar-

Egyetemünk 441 oktatója nyújtott be érvényes pályázatot – ez a potenciális pályázók 34 százalékát jelenti. A rendkívül kompetitív program
A) kategóriájában (egyetemi tanár, egyetemi docens, főiskolai tanár,
kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs)
227 pályázat, B) kategóriájában (adjunktus, tanársegéd, főiskolai docens, tudományos munkatárs, tudományos segédmunkatárs) 214 pályázat érkezett.

tó közösségeit létrehozták és működtetik.
Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja köszönetet mondott az
Emberi Erőforrások Minisztériumának és Palkovics László oktatási államtitkárnak, hogy támogatták az egyetemet a kiváló oktatók
munkájának honorálásában. Az
ELTE kancellárja köszöntőjében
arra is felhívta a figyelmet, hogy
a differenciált bérezés bevezetése
nem kerülhető el, és az egyetem
nem teheti meg, hogy „ne induljon el ebbe az irányba”.
Gosztonyi Gergely, a Rektori
Kabinet vezetője kifejtette, hogy
a pályázat kiírása serkentette az
Egyetem Stratégiai Adatbázisának kitöltöttségét is, amely jelenleg már 35 százalékon áll. Ez azért
is fontos, mert az egységes adatbázisba nemcsak adatokat lehet majd
feltölteni, hanem maga a rendszer
is gyűjti az adatokat más adatbázisokból, amelyek többek között
a nemzetközi rangsorok kialakításában játszanak fontos szerepet.
Gosztonyi kiemelte: a Különdíj
célja nem az általános bérrendezés,
de a támogatás enyhítheti az ezzel
kapcsolatos feszültségeket.
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ÚJ TANÉV | TERVEK ÉS EREDMÉNYEK
DR. SCHEUER GYULA KANCELLÁR: EGYETEMI ÉRDEK, HOGY A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS AZ EGYÉNI ÉRTÉKELÉS TERÜLETÉN ELŐRE TUDJUNK LÉPNI

Újraprogramozás
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Ha abból indulok ki, hogy az
egyetem minden megoldatlan problémájára a kollégák a kancellári
rendszertől várják a megoldásokat,
akkor azt kell mondanom, hogy a
kancellári rendszer beágyazódása sokat erősödött az elmúlt időszakban.
A viccet félre téve, ha a működés
egészét nézzük, sokkal kritikusabb
vagyok. A kancellári rendszer egyes
területein jelentős előrelépést látok,
azonban a működés egészét illetően különösen az akadémiai szektor
kiszolgálása tekintetében nagyon
sok tennivalónk van még. Folyamataink gyorsasága, hatékonysága
számos területen jelentős fejlesztést
igényel. Természetesen mindig csak
a jogszabályi keretek között tudunk
mozogni, ami időnként nem segíti a folyamataink egyszerűsítését,
ugyanakkor a kancellári területre
zúduló újabb ügyek, mint például
az SAP rendszer átalakítása, az egységes integrált intézményirányítási
rendszer bevezetése, a Márton Áron
Szakkollégium vagy éppen a Nyugat-magyarországi Egyetem campusának átvétele olyan mértékben leterheli a humán erőforrásokat, hogy
sajnos több területen nem tudtunk
előrelépni.
– Idén január elsejével kerültek át az üzemeltetési feladatok
kari hatáskörből kancellári hatáskörbe. Mik az első tapasztalatok?
– Felmértük az egyetem ingatlanállományát, és elindult egy szisztematikus munka a színvonal javításáért. A feladatokat priorizáljuk, a
forrásokat a folyó költségvetésben elkülönítjük, és folyamatos az ehhez
szükséges szakmai háttér kiépítése
is. Komoly sikereket és megtakarításokat értünk el az ELTE energetikai felújításához kapcsolódóan. A
villamosenergia-közbeszerzésünk
nyomán is jelentős volt a megtakarítás, a most lezárult gázközbeszerzés

„Felmértük az
egyetem ingatlanállományát, és
elindult egy szisztematikus munka
a színvonal javításáért.”
kapcsán pedig az egyetem a korábbi időszakhoz képest várhatóan éves
szinten 200 millió forintot takaríthat meg. Itt jegyzem meg, hogy az
egyetemnek 2012 óta lehetősége lett
volna a versenypiacról biztosítani az
energetikai közbeszerzéseit, de folyamatosan a meglévő szerződéseit hosszabbította meg. A versenyeztetés nélküli határozott időre történt
gázbeszerzési szerződés most ősz-

Dr. Scheuer Gyula

szel járt le, ezért a közbeszerzést csak
idén tudtuk elindítani. A több egyetem részvételével létrejött beszerzési
konzorciumnak sikerült egy nagyon
kedvező árat elérnie.
– Az ELTE számos pályázatot nyert infrastrukturális célokra. Ezekről mit lehet tudni?
– Az elmúlt évben 650 millió forint értékben tudtunk elsősorban
energetikához kapcsolódó beruházásokat megvalósítani. 2016 szeptemberében a Kazincy utcában –
kancellári segítséggel és a PPK kari
forrásából – mintegy 200 millió forint értékű épületfelújítást sikerült
megvalósítani. A Bibó István Szakkollégium felújítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – az ELTE-vel
egyeztetve – bonyolítja le. Bízom
benne, hogy a jövő évi szemesztert
a kollégisták már a felújított épületben kezdhetik meg. A következő
kiemelt cél az ELTE kollégiumainak
felújítása és a hallgatói szolgáltatások fejlesztése. Ezek közül három
elemet emelnék ki: a wifihálózat,
a sportlétesítmények fejlesztését, és
talán ami a legnagyobb falat: a kollégiumi kapacitások bővítését és
színvonalának javítását. Úgy látom,
hogy sikerül tartani a KEOP-pályázatok lezárásához kapcsolódó 2017.
december 31-i határidőt is, és ezzel a
korábbi időszakhoz képest (az energetikai közbeszerzésekkel együtt)
éves szinten közel 600 millió forint
megtakarítás érhető el. Az üzemeltetési költségek szintén alacsonyabbak lehetnek, az így felszabaduló
források pedig már egyetemi szinten is érzékelhetők lesznek.

– A Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) eddig a Balassi Intézet részeként működött,
amely a kormány döntése értelmében 2016. augusztus 31-ével
jogutódlással megszűnt.
– A MÁSZ a határon túli magyarok gyűjtőszervezeteként számos
területen nagyon komoly stratégiai előnyt jelenthet az ELTE számára, üzemeltetési, beruházási oldalról
viszont újabb megoldandó feladatokat ró ránk. Sajnos a közel 900
hallgató ellátását biztosító Kunigunda útjai kollégiumi épület műszakilag számos ponton nem felelt
meg a jogszabályoknak, ezért az átadás-átvételt követően egy vészforgatókönyvet kellett készítenünk a
hallgatók elhelyezésére. A Kormány
elé terjesztendő programunkban 850
millió forint támogatást kérünk a
kollégiumi felújításokhoz. Az ELTE
Nagytétényi úti kollégiumához kapcsolódó beruházás előkészületei szintén zajlanak, bízom benne, hogy a
mintegy kétmilliárd forintból megújuló kollégium jelentősen javítja a
hallgatók ellátását.
– Milyen egyéb beruházások
vannak az egyetem vezetésének
látóterében?
– A decentralizált – elsősorban
karokra épülő – egyetemi működés,
az ezt tükröző szenátusi összetétel számos területen nem kezelte az
egyetem ingatlanállományának kérdését. Gyakorlóiskoláink – amelyek
között az ország legjobb gimnáziumai találhatók – az egyetem büszkeségei. Az épületek rendkívül rossz
állapota ellenére azonban semmilyen

nyomát nem sikerült fellelni a gimnáziumokhoz kapcsolódó fejlesztési elképzeléseknek, ennek igénye az
egyetem korábbi intézményfejlesztési tervében sem szerepelt. Annak
sem találtam nyomát, hogy az egyetem a gyakorlóiskolák fejlesztéséhez
kapcsolódóan kormányzati támogatást igényelt volna. A gyakorlóiskolák vezetésével és egyéb társadalmi
szervezetekkel közösen előkészítés
alatt áll az intézmények felújítását célzó egyetemi program, amelynek első eleméhez, a Radnóti Miklós
Gimnázium teljes rekonstrukciójához reméljük, sikerül elnyerni – az
Emmi közbenjárásával – a kormány
mintegy hárommilliárd forintnyi támogatását is.
– Régóta megoldatlan a BTK
területén álló E épület sorsa.
Ezzel mi az elképzelés?
– Jelenleg előkészítés alatt áll az
épület felújításához kapcsolódó tervezési szerződés közbeszerzése, ugyanakkor el kell mondanom, hogy a beérkező ötletek, javaslatok jelentős
részét nem látom támogathatónak.
Az épületnek csak olyan funkciót
tudok elképzelni, amely kapcsolódik
az ELTE stratégiai céljaihoz és hatékonyan, fenntartható módon üzemeltethető.
– Milyen kockázatokat és veszélyeket lát az ELTE működésében?
– Az elmúlt egy év alatt kialakított struktúránk kapcsán kiderült,
hogy az átfedések, egyes feladatok tisztázatlansága kapcsán a kancellári, rektori és kari szervezetek

együttműködését újra kell gondolni,
mert a problémák egy része e kérdéseknek a szervezet nem megfelelő kialakításából adódik. Azt gondolom, hogy ezen problémák nagy
részét házon belüli egyeztetésekkel tudjuk kezelni. Sokkal veszélyesebb problémakörnek látom az ELTE legjobbjainak megtartását. Az
ELTE jelenlegi szerkezetében nehezen kezeli a kiemelkedő egyéni teljesítményeket. Ennek alapfeltétele,
hogy az akadémiai szférával együttműködésben megerősítsük az ELTE hr-tevékenységét. A nemzetközi
tér elszívó ereje mellett a Budapesten is számos területen látványosabban jelentkező bérrobbanások komoly kihívást jelentenek mind az
akadémia, mind a kancellári terü-

„Az ELTE legjobbjainak megtartását látom a
legveszélyesebb
problémakörnek.”
let számára. Egyetemi érdek, hogy a
teljesítményértékelés, az egyéni értékelés és a differenciált bérezés területén előre tudjunk lépni. Úgy néz
ki, hogy az ELTE képzési portfóliójának bővülése, amely az egyetemvezetői workshopokon stratégiai célként megfogalmazódott, akár
gyorsabban is bekövetkezhet, mint
ahogy azt bármelyikünk is remélte. Ahhoz, hogy ezekkel az esetleges
szervezeti integrációkkal kapcsolatos feladatokat szakszerűen elláthassuk, szükséges a kancellári szervezet szakmai megerősítése.
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MINDENNAPOK | BELSŐ ERŐ
AZ ELTE-BE OLVADT A MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM

Belül tágasabb
ELTE

Gyorsan és zökkenőmentesen akarja integrálni az ELTE a Márton Áron Szakkollégiumot,
amely a Balassi Intézet megszűnését követően
lett az egyetem része.
A kormány döntése értelmében
2016. augusztus 31-ével megszűnt a
Balassi Intézet, amely korábban otthont adott a Márton Áron Szakkollégiumnak. A magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli
magyar hallgatói számára kollégiumi elhelyezést biztosító intézmény
augusztus 19-ével beolvadt az ELTE szervezeti struktúrájába.
Az egyetem fontosnak tartja,
hogy a szakkollégiumot minél hamarabb és zökkenőmentesen integrálja. Elsődleges szempont, hogy
az ELTE vagyonkezelésébe kerülő kollégiumi épületek megfelel-

jenek a jogszabályoknak, amelyek
szigorú feltételeket támasztanak
a felsőoktatási kollégiumok működtetésével és infrastruktúrájával
szemben. Megkerülhetetlen szempont a hallgatók és a dolgozók biztonsága, életkörülményeinek javítása is – mindezek érdekében a
szükséges átalakítások haladéktalanul elkezdődtek.
A Kunigunda útjai épületben az
ELTE saját forrásból indította el a
leghalaszthatatlanabb felújításokat,
abban bízva, hogy a teljes rekonstrukció kormányzati támogatással
valósul majd meg. A kivitelezéshez

JELENTŐS SEGÍTSÉG A FOGYATÉKOSÜGYI KÖZPONTTÓL

Mozgásban
ELTE

Hassan Elbanna Mohamed Amena a BTK anglisztika alapszakos egyiptomi hallgatója. Amena
látás- és mozgássérült, így amikor a kerekesszéke elromlott, komoly veszélybe került az egyetemre való bejárása. Az ELTE Fogyatékosügyi
Központja segített.
A magyarul (és persze angolul is)
tökéletesen beszélő lány 2016 tavaszáig önállóan közlekedett, de
az elektromos kerekesszéke váratlanul meghibásodott. Amenának

gyakorlatilag megszűnt a cselekvőképessége, hiszen az eszköz nélkül csakis mások segítségével volt
képes részt venni még a tanórákon is.

Márton Áron (1896–1980) az erdélyi katolikus egyház püspöke volt
1939 és 1980 között. Fordulatokban gazdag életpályáján dolgozott hittantanárként, egyetemi lelkészként, tanulmányi felügyelőként, továbbá
a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnázium fiúneveldéjének igazgatóhelyetteseként is. Születésének 120. évfordulója alkalmából a nemzetpolitikai államtitkárság az idei évet Márton Áron Emlékévnek nyilvánította.

szükséges fél év alatt a Kunigunda
útjai létesítmény egyes részei nem
használhatók; az érintett hallgató-

Az ELTE Fogyatékosügyi Központja szállító szolgálatot biztosított a lánynak a lakhelye és az
egyetem között, csakhogy ez sem
lehetett végleges megoldás. Mivel
Amena nem jogosult társadalombiztosításra, kilátástalannak tűnt,
hogy önerőből szert tegyen egy
új elektromos kerekesszékre. Nem
kevés szervezés árán a Fogyatékosügyi Központ elérte, hogy vásárolhasson Amenának egy elektromos kerekesszéket, amelyet
tanulmányi ideje alatt a hallgatónak kölcsönöznek. Ha minden jól
megy, Amena három év múlva diplomázik, és azt tervezi, hogy gyerekeket tanít majd, mellette pedig
fordítói munkát is végez.
– Sok országban jártam már, de
mozgássérültként Magyarországon
a legjobb, itt akarom folytatni az
életemet – szögezte le lapunknak a
hallgató.

kat az egyetem más kollégiumaiban szállásolják el. Nem rossz hír
a szakkollégium tagjainak az sem,

hogy több olyan szolgáltatást, amelyért korábban fizetniük kellett (például az internethasználat), az ELTE
mostantól térítésmentesen biztosítja.
Az ELTE célja, hogy a szakkollégium Magyarország legnépszerűbb egyetemének részeként a jövőben még magasabb színvonalon
lássa el a külhoni magyar hallgatók és a minőségi magyar felsőoktatás érdekében végzett tevékenységét.

Az egyetem sportos,
a sport egyetemes...
ELTE

„A sport mindenkié” – ez volt a szeptember 20án megrendezett ELTE Inkluzív Sportnap mottója. Az UNESCO Egyetemi Sport Nemzetközi
Napján több száz sérült és egészséges hallgató,
oktató és iskolás sportolt közösen a Tüskecsarnokban.
Az ELTE Fogyatékosügyi Központja és Sportirodája, valamint a BEAC
által szervezett eseménynek az volt
a célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az ép és sérült embereket a
sport segítségével. A résztvevők számos parasportágat kipróbálhattak,
így a kerekesszékes kosárlabdázást,
az ülőröplabdázást, a csörgőlabdázást, a vak ping-pongot, illetve a
tandemkerékpározást is.

Az eseményre nagy számban
érkeztek hallássérült, értelmi fogyatékos, mozgássérült, látássérült és ép iskolás diákok; többségük még nem találkozott korábban
parasportolási lehetőségekkel, így
nagy élményt jelentett számukra
az új sportágak megismerése. Itt jegyezzük meg: ebben a tanévben a
BEAC már csörgőlabda kurzust is
indított az ELTE-n.
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INNOVÁCIÓ | PEZSGŐ PPK
KARI FORRÁSBÓL ÚJULT MEG A PPK KAZINCZY UTCAI ÉPÜLETE

Példa, érték
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

Főleg kari forrásokból finanszírozták azt a 200 millió forintos
beruházást, amely a PPK Kazinczy utcai létesítmény belső tereire
összpontosított – és még a tanévnyitót megelőzően befejeződött.
– A felújításnak köszönhetően idén szeptemberben egy a
mai kor elvárásainak mindenben megfelelő színvonalú és minőségű épületben kezdődhetett
meg az oktatás. A nyílászárók
cseréje, valamint a fűtés-, hűtéskorszerűsítés mellett az oktatási
termek modernizálása, továbbá
a régi, elavult beépített tantermi
bútorok cseréje a leginkább érzékelhető a hallgatóknak – mondta az átadón Demetrovics Zsolt
dékán.

Az ünnepségen részt vett az
Emberi Erőforrások Minisztériumának képviseletében Solti Péter
miniszteri biztos is, aki beszédében
kiemelte: „Az ELTE egy komplex,
kiérlelt fejlesztési javaslattal rendelkezik infrastruktúrájának, ingatlanállományának fejlesztésére, melynek
megvalósítását a felsőoktatási szakterület is támogatandónak tartja.
Az egyetemmel közösen keressük
a megfelelő, stabil és fenntartható
megoldást annak érdekében, hogy
méltó körülmények között folyhasson az egyetemi oktatás.”
„Ez a beruházás, illetve a záró
ütemben tervezett belső átalakítások is jól mutatják, hogy az ELTE
belső erőforrásaiból is képes jelentős eredményeket elérni” – tette
hozzá Scheuer Gyula.

Dr. Solti Péter

DR. DEMETROVICS ZSOLT, AZ ELTE PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KARÁNAK DÉKÁNJA

„A kutatás nem önmagáért van”

Dr. Demetrovics Zsolt

ELTE

– Szemmel láthatóan nagyon
intenzív, aktív időszakban van
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara. Mit tart a fejlesztések legfontosabb irányvonalainak?
– A PPK fejlesztési törekvéseinek – és itt nem az infrastrukturálisakra gondolok – öt fő iránya

van. Az egyik a nemzetközi képzések előmozdítása. A karon 1992
óta folyik teljes idejű idegen nyelvű
képzés: ekkor indult a pszichológia
szakunk angol nyelven. Emellett
évek óta indítunk angol nyelven interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzést, újabban pedig
kognitív tanulmányok mesterszakot, illetve pszichológiai és neveléstudományi doktori képzést. A
folyamatos fejlesztéseknek köszön-

hetően mára – az Erasmus-diákokon kívül – mintegy 400 külföldi hallgatónk van. A közeljövőben
tervezünk további idegen nyelvű,
teljes idejű képzéseket, többek között sporttudományi területen, illetve az emberi erőforrás tanácsadó
mesterszakon.
– Melyek a további irányok?
– Rugalmasan, a kar szakértői
potenciáját és az észlelt hallgatói

szükségleteket egyeztető, ezekre
reflektáló rendszerként tekintünk
a képzési portfóliónkra. Ezért ebben az évben elindult a magyar
nyelvű emberi erőforrás tanácsadó mesterképzés, 2017-ben pedig a közösségszervezés BA szak,
amely az andragógia BA kivezetésével párhuzamosan jelenik meg.
Bár a legtöbb képzésünk bölcsészettudományi területen fut, mellettük van sport- és természettudományi szakunk is, ami jól mutatja
a kar multidiszciplináris beágyazottságát. A harmadik említendő
terület a kutatásé. Egyre több olyan
kutatás folyik a karon, amelynek a
nemzetközi tudományos színtéren
látható vagy akár azt meghatározó hatása van. Ezt segíti elő a kar
nemrégiben kialakított kutatócsoporti struktúrája: a harmincnál is
több kutatócsoport komoly tudományos hátteret ad. Nagyon fontos
e tekintetben a tehetséggondozás, a
hallgatók intenzív bevonása a kari
kutatómunkába. Ez számukra komoly szakmai tapasztalatot nyújt,
miközben izgalmas kutatásokban
vehetnek részt. Egyre gyakoribb jelenség, hogy MA-s, sőt BA-s hallgatók közölnek cikkeket rangos
nemzetközi lapokban és érdemi
módon járulnak hozzá a kutatócsoportok működéséhez.
– Az ELTE az ország legfontosabb pedagógusképző intézménye, a teljes spektrumot
lefedő képzési kínálattal. Ehhez a PPK pedagógiai és pszichológiai tartalmak oktatásával járul hozzá.
– Igen, ez a negyedik említendő terület. A tanárképzés és álta-

lánosabban a pedagógusképzés és
-továbbképzés hagyományosan a
kar kiemelt területe. Ez korábban
a tanári mesterszak gondozását,
jelenleg az osztatlan tanárképzés
pedagógiai és pszichológiai komponenseinek szakmai irányítását jelenti. Ez azonban több annál, hogy
oktatunk a tanárképzésben: a kar
kutatásainak jelentős része foglalkozik a tanárképzés, az oktatásfejlesztés, az iskolai rendszerek tudományos elemzésével. És végül az
ötödik irányvonal: a PPK jellegzetesen ötvözi az alap- és alkalmazott
kutatási szemléletet. Ez nagyon
fontos mozzanat, mert a legtöbb kutatásunknak van vagy lehet olyan alkalmazási vonatkozása,
amelyet kiemelten kell kezelnünk.
– A PPK számtalan olyan
programot is kínál, amellyel
a szélesebb nagyközönséget
igyekszik megszólítani.
– Mindig törekedtünk arra,
hogy olyan programokat is szervezzünk, amivel a szélesebb közönséget is meg tudjuk szólítani. Ilyen
volt a tavaszi félévi előadássorozatunk, A mi iskolánk és az éveken át futó Kazinczy Esték is. A
Harmadik Kor Egyeteme abból a
szempontból speciális, hogy itt a cél
az élethosszig tartó tanulás eszméjével együtt jelenik meg. Amellett,
hogy a PPK tudományos és felsőoktatási szervezet, jórészt a társadalmat érintő és a társadalom által
finanszírozott kutatásokkal foglalkozik. A kutatás márpedig nem
önmagáért van, és ily módon társadalmi felelősségünk, feladatunk,
hogy az eredményeket visszajuttassuk a társadalomnak.
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PÁLYAMŰVEK | MEGÉRDEMELT JUTALMAK
BÜSZKE ELTE, BÜSZKE KÖZÖSSÉG

Díjeső alatt
ELTE

Összesen kilenc ELTE-s oktató, valamint egy
hallgató munkáját ismerték el állami szinten az
augusztus 20-ai díjazások alkalmából. Gratulálunk a díjazottaknak.
Ezek közül talán kiemelkedik Mesterházi Zsuzsanna és Sohár Pál
Miklós Magyar Érdemrend közép-

keresztje kitüntetése. Előbbi gyógypedagógusként, az egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának

gyógypedagógiai programvezetőjeként, a BGGyK professor emeritaként kapott elismerést, utóbbi pedig vegyészmérnöki munkájának
eredményeként vehette át a díjat. A
tudós a TTK Kémiai Intézet Szervetlen Kémia Tanszékének egykori tanszékvezető egyetemi tanára és
professor emeritusa.
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapott Kiss
Gy. Csaba, a BTK Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszé-

kének nyugalmazott egyetemi
docense, ahogyan Matkó János,
a TTK Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékének egyetemi
tanára, Németh András (vele készült interjúnkat lásd lentebb – a
szerk.), a PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti
Tanszékének egyetemi tanára és
Szkárosi Endre, az BTK Olasz
Nyelv és Irodalom Tanszékének
egyetemi tanára is.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kategóriájában kapott díjat
Döbrössy János, a TÓK Ének-zenei Tanszékének tanszékvezető
egyetemi docense és Pethő László, a PPK Neveléstudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi
docense. Nagy Katalin, a TÓK
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének nyugalmazott főiskolai
tanára Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Idén éppen negyedszázada, hogy Németh András először tartott előadást
az ELTE-n. Az elmúlt 25 évben persze sok minden változott, az egyetem
iránti elköteleződés viszont nem. A PPK Történeti, Elméleti és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport vezetőjének erős éve van, rövid időn belül
már a második rangos elismerést vehette át.

DR. NÉMETH ANDRÁS, A PPK TÖRTÉNETI, ELMÉLETI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ PEDAGÓGIAI KUTATÓCSOPORT VEZETŐJE

Nyitottan és színvonalasan
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Augusztusban vehette át a
Magyar Érdemrend tisztikeresztje állami kitüntetést, október elején pedig az egyetem ismerte el munkásságát a
Rektori Kiválóság Különdíjjal. Maradt még cél ön előtt?
– Ha rajtam múlik, mindenképpen. Nyugodtan mondhatom,
hogy komoly terveim vannak,
amelyek egyfelől a tudományos
utánpótlás gondozására, másfelől
a kutatómunkára összpontosítanak. Számos fiatal tehetséget látok
a környezetemben; őszintén mondom, hogy ez egy éltető közeg. Az
utóbbi időben ráadásul jelentős minőségbeli javulás figyelhető meg
mind a tudomány, a szakma, mind
pedig a módszertan vonatkozásában, annak ellenére, hogy a neveléstudomány az utóbbi évtizedekben nem tartozott az úgynevezett
akadémiai tudomány élvonalába.
– Az ember mellére nem
mindennap tűznek érdemkeresztet. Hogyan fogadta a címet?
– Megtiszteltetésnek érzem –
büszkeséggel és köszönettel vettem. Az állami kitüntetések odaítélése valamennyire hasonlít egy
titkos akcióhoz: a kar dékánja teszi meg a felterjesztést, és ha az illetékesek elfogadják, egyszer csak
megcsörren a telefon. Velem is
éppen így történt, a Miniszterelnökség kitüntetési osztályáról kerestek, hogy hajlandó vagyok-e
elfogadni a díjat. Nem titkolom,
nagyon megörültem.
– Hogyan szólt az indoklás, mivel érdemelte ki az elismerést?
– Valahogy úgy, hogy a felsőoktatásban végzett kiemelkedő,
több évtizedes hazai és nemzetközi oktató- és kutatómunkám, illetve a fiatal kutatógeneráció neve-

lése terén végzett tevékenységem
elismeréseképpen kapom ezt a kitüntetést. A Kiválóság-díjra pedig
az oktatói, a tudományos és a közéleti szerepvállalásommal szolgáltam rá. E kategóriákban a rektor
úr még júniusban hirdetett felhívást, a karon pedig pontszámaim
alapján az A kategóriában én kerültem az első helyre.
– Milyen témákban kutat
elsősorban?
– A kutatásaim többsége az
alapkutatások körébe sorolható,
amelyek középpontjában a minden tudomány önazonosságát
megalapozó elméleti rendszerező, összehasonlító dimenziók állnak. Ennek egyik részterülete
tudománytörténet és tudományelmélet, amely területen az elmúlt
évtizedekben számos OTKA-pályázatot is elnyertem. A történeti
dimenziójú tudományelméleti kutatómunkám megalapozásában az
ELTE mellett a széles körű nemzetközi szakmai kapcsolataimnak,
mindenekelőtt a berlini Humboldt Egyetem Tenorth profeszszor által vezetett Történeti Pedagógia Tanszékének volt fontos
szerepe, amely kutatóműhely gyakorlatilag második alma materemmé vált. A másik nagy területet
az életreform, a reformpedagógia
különböző irányzataival foglalkozó, szintén nemzetközi kutatások

Dr. Németh András

jelentik. A harmadik kiemelt kutatási témánk a történeti összehasonlító professzió elmélet, amely a
különböző pedagógusszakmák és

A KÖZÖS TÖRTÉNET
„A kötődésem az ELTE-hez mély és erős, annak idején itt szereztem
diplomát, itt voltam tudományos ösztöndíjas, 1991-től pedig oktatója,
2005-től az intézmény egyetemi tanára vagyok. Az ELTE a szakmai
identitásom megalapozója, és büszke vagyok arra, hogy vezető oktatója lehetek az ország legrégibb és egyik legrangosabb felsőoktatási intézményének. De fiatalosságomat is az egyetemnek köszönhetem,
pontosabban az itt tanuló fiataloknak, akik között dolgozhatok. A tudományos karrierem szempontjából is sokat köszönhetek az ELTE-nek,
hiszen a nemzetközi beágyazottságom is részben az egyetem révén
alapozódott meg.”

képzési modellek nemzetközi öszszehasonlító vizsgálatával foglalkozik. Ennek jelentős nemzetközi
visszhangja van.
– Miért tartja fontosnak a
nemzetközi térben való jelenlétet?
– A nyitott és tudományos
szempontból színvonalas diskurzus miatt. Rendkívül hasznos látni, hogy ugyanazon kérdésekben
mások hogyan gondolkodnak.
Karunk és ezen belül kutatócsoportunk Európa számos felsőoktatási intézményével ápol jó munkakapcsolatot, aminek előnyei
talán a szakmai utánpótlás neve-

lése szempontjából a legfontosabbak. Ezek keretében fiatal kutatóink megismerhetik a szakma
nemzetközi élvonalát, élő és igényesen dolgozó kutatóközösségek
munkájában vehetnek részt. Ha
ezt nem tesszük lehetővé, tanítványaink a periférián maradnak, és
eleve hátrányba kerülnek a nemzetközi tudományos kommunikációban. Az a dolgunk, hogy ne a
könnyű ellenállás, a felszínes teljesítmények irányába tereljük a fiatalokat, hanem abban tegyük őket
érdekelté, hogy az ELTE több évszázados hagyományaihoz méltó,
nemzetközi téren is elismert eredményeket érjenek el.
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TUDOMÁNY | ELSŐK KÖZÖTT
LENYŰGÖZŐ BIOTECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI TERVEK AZ ELTE-N

szerek megalkotásának talán a legfontosabb fázisát jelenti annak a
feltérképezése, hogy egyáltalán
mely betegeknél alkalmazható a
gyógymód (például az emlőrák elleni egyik hatóanyag csak azok
számára elérhető, akiknél egy bizonyos sejttulajdonság kimutatható).
Ez egy komoly piac, a régióban
is számos ilyen elemzés zajlik, csakhogy nemzetközileg is akkreditált
laboratórium egyelőre sem itthon,
sem a környező országokban nem
működik.

Kódolt siker
ELTE

Az ELTE Intézményfejlesztési Tervének egyik
kitüntetett eleme a biotechnológiai terület fejlesztése, amely most jelentős lendületet kaphat
az ELTE-n folyó biotechnológiai kutatások erősítése, a kutatások és a gyógyszeripari innovációk összekapcsolódásával. A koncepció egyik fő
törekvése, hogy az ELTE vezetésével a Lágymányosi Campuson egy Közép-Kelet-Európában
egyedülálló, molekuláris biomarker kutatóközpont létesüljön.
A molekuláris biomarker kutatóközpont kialakítása – a tervek szerint – jövő márciusban indul az
ELTE Lágymányosi Campusán.
Annak érdekében, hogy a koncepció valamennyi eleme megvalósuljon, a forráskeresés még folyamatban van. A projekt megvalósítását
célzó tervek és egyéb háttérdokumentumok már elkészültek, így ha
sikerrel jár a forrásbevonás, a kivitelezés is megkezdődhet.

Mi a lényege?
– A mai precíziós medicina lényege, hogy az alkalmazandó
gyógyszert a beteg előzetesen
meghatározott genetikai sajátosságait figyelembe véve alkalmazzák; a személyre szabott terápia
hatékonyabb beavatkozást tesz
lehetővé. Ennek az eljárásnak az
alapja a molekuláris diagnosztika,
azaz a molekuláris biomarkerek
elemzése – magyarázta lapunk-

Dr. Kacskovics Imre

nak dr. Kacskovics Imre, az ELTE Immunológia Tanszékének
vezetője, a projekt szakmai irányítója.
– Kromoszómamódosulásokról
vagy a gén fehérjekifejeződéséről
beszélünk; az új laboratórium ezek

vizsgálatára lesz alkalmas – emelte
ki az egyetemi tanár.

Mire jó?
Ez a tudás manapság a klinikai
kutatások alapját képezi, már csak
azért is, mert a különböző gyógy-

Kikkel együtt?
Ezt a lehetőséget ismerte fel a CRU
Hungary Kft. és a Servier Kutatóintézet Zrt. A két cég egy közös
konzorcium alapítására kérte fel az
ELTE-t, valamint az Magyar Tudományos Akadémia TTK-t azzal a
szándékkal, hogy hozzanak létre egy
ilyen igényeket kiszolgáló központot.
– A társulás vezetője az ELTE,
mivel a tevékenységhez szükséges infrastruktúrát, menedzsmentet az egyetem adja, a szükséges
természettudományi ismeretek pedig a Lágymányosi Campuson állnak rendelkezésre – mutatott rá dr.
Kacskovics Imre.
A professzor jelezte: fontos cél,
hogy a laboratórium hazai és külföldi ipari megrendeléseket is ki
tudjon majd szolgálni, így bevételtermelő tevékenysége is legyen.

VILÁGHÍRT HOZOTT AZ ELTE ETOLÓGUSAINAK TANULMÁNYA

Jutalomfalat
ELTE

A kutyák agyműködésében elért eredmények
arra is rávilágítanak, hogy az emberi beszéd
voltaképpen olyan találmány, mint a kerék vagy
az internet – derült ki az ELTE Etológia Tanszékének és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoportjának nemzetközi jelentőségű
kutatásából.
– Az Etológia Tanszéken húsz éve
folynak kutyás kutatások. Az elmúlt néhány évben egyrészt sikerült kidolgozni annak technikáját, hogy a kutyák mozdulatlanul
tudjanak feküdni az MRI berendezésben, másrészt annak módszertanát is, hogy miként lehet
vizsgálni és elemezni az agyi aktivitásaikat – mondta lapunknak
Andics Attila, az ELTE Etológia
Tanszékének és az MTA-ELTE
Összehasonlító Etológiai Kutatócsoportjának agykutatója. A kutatócsoport nemrégiben a neves
Science tudományos folyóiratban
publikált cikke szerint a kutyák
agya hasonlóan dolgozza fel a szavakat, mint az emberé, vagyis a
szójelentést és az intonációt elkülönítve tudja feldolgozni a beszéd-

jelből, és képes e két információ
integrálására is.
A kutatás során különböző ingereket mutattak a kutyának, a
dicsérő – vagyis a kutya számára
jelentéssel bíró – és semleges szavak, illetve hangsúlyok különböző
variációiban. A dicsérő szavak a
hangsúlytól, hangszíntől függetlenül erősebb aktivitást váltottak
ki az állatok bal agyféltekéjében.
Nem találtak azonban ilyen különbséget a nem dicsérő szavaknál, bármilyen is volt az intonáció.
Andics Attila szerint ez éppen
így működik az embernél is, nem
egyszerűen akusztikus jellegzetességekről van szó. A kutatás
másik fontos eredménye, hogy a
jobb agyféltekében található hallókérgi terület eltérően reagál a

Dr. Andics Attila

dicsérő és semleges hangsúlyra, függetlenül a szó jelentésétől
– ami szintén hasonlít az emberi
agy működésére. A kutyák ráadásul képesek – ismét csak az emberhez hasonlóan – e kettő integrációjára: a két információtípus az
úgynevezett jutalomközpontban
egyesül. Ez az a központ, amely
érzékenyebben reagál jutalmazáskor, ami lehet simogatás, étel, il-

letve az embernél az ölelés, szexuális ingerek vagy éppen a pénz
ígérete. A jutalomközpont csak
akkor aktiválódik a kutyában, ha
a kommunikáció a szójelentést és
az intonációt tekintve is dicsérő.
– Az eredmények legalább
olyan érdekes információt rejtenek az emberről, az emberi nyelv
evolúciójáról, mint a kutyáról.
Rávilágítanak, hogy az az agyi

kapacitás, amit az ember használ a szavak és szójelentések feldolgozására, korántsem annyira
humánpecifikus, mint korábban
gondoltuk. A gondolatok közlésére létrejött szavak nem egy
agyi változás eredményei, hanem
– mint az elektromosság, a kerék
vagy az internet – találmánynak
tekinthetők – magyarázta Andics
Attila.
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SPORT | EGYÉNEK ÉS CSAPATOK
A KÉTSZERES OLIMPIAI BAJNOK SZILÁGYI ÁRON, EGYETEMÜNK DIÁKJA

Szép volt,
Fanni!

„Alázat nélkül nincs siker”

ELTE

A riói olimpia férfi kardvívó versenyszámának
döntõjében Szilágyi Áron imponáló vívással
gyõzte le az amerikai Daryl Homert, és gyõzelmével Fuchs Jenõ és Kárpáti Rudolf után õ a
harmadik magyar kardvívó, aki megvédte egyéni
olimpiai bajnoki címét.

Illés Fannit nem csupán mint a hazai paraúszás üdvöskéjét
ismerheti a közönség,
hanem kerekesszékes
szépségkirálynõként
is. A 24 éves versenyzõ
nyara azonban nem
a kifutóról szólt – öt
számban volt érdekelt
a riói paralimpián.

FOLYTATÁS A CÍMOLDALRÓL

– Hogy megy fel az ember a
pástra egy világverseny döntõjében? Más érzések kavarognak
benned, mint egy magyar bajnoki döntõ elõtt?
– Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy ugyanaz a kettõ... Egy világversenyen sokkal több a nézõ, sokkal
nagyobb a tét, és lényegesen erõsebb
a mezõny. A felkészülésben azonban
nincs különbség: minden versenyen
a legjobb formámat szeretném hozni
mind mentálisan, mind fizikálisan. Ez
persze nem mindig párosul a legjobb
eredménnyel, de erre kell törekedni.
– A sportban egyszerûnek
tûnik a cél megjelölése. Ugyanilyen céltudatos vagy az élet más
területein is?

– Tudatos, tervezõs, amolyan
elõre gondolkodó típusnak tartanak, s ezzel nincs is bajom. És igen,
a magánéletemben is szeretek célokat kitûzni, fõleg rövid és középtávon. Nagyon motivál, ha olyan dolgokkal foglalkozhatok, amelyekben
látok perspektívát, amelyek révén
lehetõség adódik a folyamatos fejlõdésre.
– Mi lesz négy év múlva: mire számítasz Tokióban?
– Abban biztos vagyok, hogy sokan Tokióban is aranyat várnak tõlem, ami valahol érthetõ, hiszen az
elõzõ két olimpia jól sikerült. De én
még nem gondolok 2020-ra. Csak
annyi biztos, hogy szeretnék ott lenni, azaz addig biztosan folytatom a
pályafutásomat. Nagy motivációt je-
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lent, hogy a kardcsapattal megszerezzük a kvótát, hiszen 2008-ban
világbajnokként csak hetedikek lettünk, Londonba nem jutottunk ki,
Rióban pedig nem rendeztek versenyt a férfi kardcsapatoknak. Van
tehát hiányérzetem, a következõ
olimpiai ciklus kiemelt küldetése lesz, hogy a csapat is kijusson az
olimpiára és éremesélyesként utazhasson Tokióba.
– Ha egy gyermek megkérdezi tõled: hogy csinálod, hogy
ennyire jó vagy, mit felelsz?

– Érdekes, mert a gyerekek keveset kérdeznek, helyette inkább figyelnek. Négy óra után még nekem
is alig jut hely a Vasas vívócsarnokában, annyi gyerek van ott... Köztük
edzem nap mint nap, és szerintem ez
sokkal jobb, mintha élménybeszámolókat tartanék. Ha esetleg megkérdezik, mitõl lehet sikeres valaki, akkor
persze szívesen válaszolok: tehetség és
szorgalom, elhivatottság és alázat nélkül nincs siker. De talán még ennél
is fontosabb, hogy szeressék azt, amit
csinálnak – okozzon örömöt a vívás,
mert ez egy csodálatos sportág.

A 100 méteres mellúszástól a 200
méteres vegyesen át egészen a 400
méteres gyorsig jó néhány táv szerepelt Fanni programjában. Végül
csak az elsõben sikerült bejutnia a

Fitten az éjben
ELTE

A kempo mellett a thai-boxot is kipróbálhatták az érdeklõdõk az október 13-án, ötödik
alkalommal megrendezett ELTE „Fit Night”
küzdõsport-bemutatón.

Együtt mozdult az ELTE
ELTE

Ismét több száz kolléga lepte el az ELTE Mérnök utcai sportpályáját, hogy összemérje tudását
az egyetemi sportnapon.
Az egyetemen idén is szeptemberben
megrendezett egészség- és sportnapján kötetlen és szervezett szabadtéri
játékokkal, ügyességi, kreatív, csapat- és egyéni sportprogramokkal
várták a szervezõk a kollégákat.
A délelõtt során több mint húsz
helyszínen zajlottak a versenyek,
köztük sportkvízek és elõadások színesítették a programot. Népszerûek

Megint túlórázott az ELTE sportcsarnoka: az éjszakába nyúló szabadidõsport-rendezvényen, az ELTE Fit Nighton a „fitt sportágak”
legkorszerûbb változataival találkozhattak a hallgatók és a dolgozók. Az ELTE Sport Kft. által
szervezett rendezvényen megjelent ezer látogató több mint húsz
mozgásforma közül választhatott:
lehetõségük volt többek között

voltak az egészségügyi szûrések, a
vizsgálatok és a tanácsadások is.
A rendkívül szoros eredményeket
produkáló csapatvetélkedõkre elõzetesen öt szervezeti egység csapatai
neveztek. Tarolt a Mûszaki Fõigazgatóság: az ott dolgozók indultak a
legtöbb versenyszámban (egyéniben
és csapatban), és õk jutottak fel legtöbbször a dobogó(k)ra.

funkcionális tréningköredzéseken,
aerobik- és spinningórákon sportolni, de kipróbálhatták a TRXet, a Kettlebellt, a WALKenergie-t,
a stability workoutot, az ergométeres evezést és a síszimulátort is.
A küzdõsport órákon az aikido, a
brazil jiu-jitsu , a goju ryu karate a
kempo, a kung-fu, valamint a thaibox világából kaphattak ízelítõt a
látogatók.

döntõbe, és itt remek hajrával az 5.
helyen csapott célba.
Szomorkodásra azonban nincs
oka az ELTE magyar szakon tanuló sportolójának, ugyanis nehézkes
felkészülés után érkezett meg Brazíliába.
A Vasas versenyzõje a májusi Európa-bajnokságon még érmet
nyert, majd lebetegedett, és egy hónapig nem edzhetett. Ezt követõen
mûtétre készült, amely végül elmaradt, de jött helyette egy hátés könyöksérülés, majd egy bakteriális fertõzés. Ezek fényében úgy
utazott el a paralimpiára, hogy „ha
sikerül érmet nyernem, az felérne
két arannyal”.
– Ez végül nem jött össze, de
minden számban kihoztam magamból a maximumot. A szüleim
megtanították, hogy alázattal viseljem a nehézségeket, és akkor a siker sem késlekedik majd – jegyezte
meg Fanni.
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