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CAMPUS

Milyen hely
a BTK?
ELTE

KÖLTSÉGVETÉS

„Ha segítséget
kérnek tőled,
és tudsz
segíteni,
akkor azt
megtenni
kötelességed”

Megszavazták
a számokat
ELTE

Elfogadta az egyetem 2018. évi belső
költségvetését az
Egyetem Szenátusa;
az elfogadás előtt
az előterjesztést a
Költségvetési Tanács és az Egyetem
Konzisztóriuma is
megtárgyalta.

„ELTE-s Diákélet – Campusportré
a 8 kar hallgatóinak szemével” című
új sorozatunkban minden alkalommal egy-egy kar hallgatói mutatják
be a saját campusukat, hogy megtudjuk, hol lazítanak, ebédelnek,
mit szeretnek az alma materben és
min változtatnának, mi a véleményük az órákról, a tanárokról, a
közösségről és a szabadidős lehetőségekről. E kérdésekre elsőként
Jakus Fruzsina, Gönczi Dorottya és
Réczey Luca, az ELTE BTK hallgatói válaszoltak a lapnak.
FOLYTATÁS A 6. OLDALON

SZAKKOLLÉGIUM

Támasz
és támogatás

Ifj. Béres József

ELTE

ELTE

A Béres Cseppnek köszönhetően a Béres család
nevét örökre beírták a történelemkönyvekbe.
Id. Béres József hagyatékát fia, ifj. Béres József és
családja ápolja tovább.
„A tehetséggondozás évszázados hagyomány – Bemutatkozik az ELTE
öt szakkollégiuma” című sorozatunk utolsó részében az Illyés Sándor Szakkollégium (ISSZK) megbízott igazgatója, dr. Varga Katalin és
Kiss Fanni választmányi elnök mutatja be az intézményt.
FOLYTATÁS A 7. OLDALON

– Az ELTE vegyész szakán
1977-ben szerzett diplomát.
Milyen szerepet játszott karrierje későbbi alakulásában az
Egyetem, mit adott Önnek?
– Elsősorban azt a tudást kaptam meg az ELTE-től, amelynek
segítségével az egyetem elvégzése
után rögtön el tudtam indulni a pá-

lyámon. Sokat köszönhetek ennek
az intézménynek, doktori, majd
kandidátusi fokozatomat és többek
között azt is, hogy 1982–1984 között kutatói ösztöndíjasként eljuthattam az Egyesült Államokba. Az
egyetemen nagyszerű tanári, kutatói, emberi kvalitásokkal ismerkedhettem meg, amelyek a mai napig

elkísérnek. Sokakat kiemelhetnék
az oktatók közül, de őszintén megvallom, jó szívvel emlékszem vissza
tanáraim összességére. Ők segítettek abban, hogy elérhessem gyermekkori álmomat, vegyésszé válhassak. Természetesen barátságok
is köttettek, bizonyság rá, hogy az a
bizonyos 1972–77-es vegyész évfolyam a mai napig tartja a kapcsolatot és 40-45 év után is rendszeresen
találkozunk, olykor negyedévente
is. És ahogy azt korábbi interjúim
során említettem: a feleségemet is
az ELTE-nek köszönhetem, pontosabban az akkoriban is „divatos”
Studium Generale-nak.
FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON

Az egyetem állami támogatása 2017. évhez képest több
mint 16 százalékkal, összesen
3,645 milliárd forinttal növekedett, amelynek főbb okai
között szerepel a kollégiumok felújítására kapott 2,491
milliárd forint, a Stipendium
Hungaricum program felfutásából adódó 0,3 milliárd forintos többlet, valamint – hasonló
nagyságrendben – a természettudományos, informatikai
és műszaki mesterképzések támogatására adott összeg.
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HÍREK | VELÜNK TÖRTÉNT
PERBESZÉD

HAGYOMÁNY

Verhetetlen
ELTE

Impozáns
Eötvös-napot
zártunk

Az ELTE perbeszédcsapata nyerte meg
Washington D.C.ben a Philip C. Jessup
Nemzetközi Jogi Perbeszédversenyt április
közepén.

Május 10-én rendezték
meg az Eötvös-napot, az
ELTE Természettudományi Karának kiválósági
rendezvényét a Gömb
Aulában.
FELÚJÍTÁS

Korszerűsítések után
Az ELTE épületeinek lezárult felújításáról tartott sajtótájékoztatót
Palkovics László, akkor még az Emberi Erőforrások Minisztériumának
oktatásért felelős államtitkáraként az ELTE ÁJK épületében.
„A KEHOP keretében korábban
elnyert ötmilliárd forintos támogatásból kicserélték a nyílászárókat, szigetelték az épületek tetejét

Az ELTE csapata (Balázs Gergő, Bazánth Barbara, Buda Zolta,
Németh Olívia és Orosz Dzsenifer) több mint 120 egyetem közül
lett a legjobb az összevont felperesi és alperesi beadványokért járó kategóriában (Alona E. Evans
Award for Best Combined Memorial First Place at the International Rounds). Ezzel maga mögé
utasította többek között a Yale, a
Berkeley, az N YU, a King’s College, a UCL, valamint a nemzeti
döntőket megnyert legjobb német,
ír, francia, kanadai, indiai, kínai és
ausztrál csapatokat is.

Konferenciát rendezett a Magyar
Közgazdasági Társaság az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Gazdálkodástudományi Intézetével, a Budapest Institute of Banking Zrt.-

csak az ELTE felsőoktatási intézményeit újították fel, hanem az
intézmény gyakorlógimnáziumaiban is történtek korszerűsítések.

FELVÉTELI

SZABADEGYETEM

Népszerű
gazdálkodástudomány

Csak középiskolásoknak!

Napvilágot láttak a felsőoktatási jelentkezési számok. Az intézményi népszerűséget az egyes szakokra beadott első helyes jelentkezések mutatják
leginkább, és egyúttal az őszi felvételi számokhoz
is jó becslést adnak.
Várakozáson felül, tömegesen jelentkeztek az ELTE új gazdasági
szakjaira februárban – derült ki
az első helyes jelentkezések mutatójából. Óriási az érdeklődés az
alapszakok iránt, a mesterképzéseknél pedig a 24 gazdaságtudományi szakot hirdető hazai intéz-

Merre tart
a közgazdaságtan?
Tanácskozást tartottak
a közgazdaságtan és
a közgazdászképzés
reformjáról.

és homlokzatát, valamint gépészeti
felújításokat végeztek” – mondta
Palkovics László. A volt államtitkár fontosnak nevezte, hogy nem-

Az Eötvös-napok keretében a Kar
kiváló hallgatói és kiváló oktatói ünnepélyes keretek között vehették át
a Kar vezetésétől az elismerő okleveleket. Átadták továbbá a TDK szakterületi okleveleket, a Juhász-Nagy
Pál-díjakat és a TDK-érmeket is.

vel, a Budapesti Corvinus Egyetem
MNB Tanszékével, valamint a
cseh, a szlovák és a lengyel közgazdasági társaságokkal együttműködésben a közgazdaságtan és a közgazdászképzés reformjáról. „Én azt
gondolom, hogy a legfontosabb,
hogy lefordítsuk a közgazdaságtan
legbonyolultabb összefüggéseit egyfajta hétköznapi nyelvre és igazából azt megértessük az emberekkel,
hogy mindennapi életük problémáit: jövedelem egyenlőtlenségek, környezetszennyezés, szegénység, stb.”
– mondta Dombi Ákos egyetemi
docens, a rendezvény egyik előadója, az ELTE Gazdálkodástudományi Intézet Összehasonlító Gazdaságtan Tanszékének vezetője.

mény közül az ELTE a második
helyet szerezte meg. Ahogy az
ELTE Gazdálkodástudományi Intézet vezetői elmondták: az ELTE
a tömegesség elkerülése melletti innovatív és élenjáró minőségű
képzési kínálattal jelentkezik a
gazdaságtudományi területen.

Már lehet jelentkezni az ELTE különféle szakjait és lehetőségeit bemutató, az egyetemi életre
felkészítő nyári pályaorientációs táborokba.
A Bibó István Szakkollégium és
az Illyés Sándor Szakkollégium
kezdeményezése nyomán kilenc
éve indult Középiskolások Szabadegyeteme idén nyáron is egyetemista önkéntesek interaktív
előadásaival számtalan egyetemi
szakot, illetve lehetőséget mutat
be a 9–12. osztályos korosztálynak. A szervezők két tábort is
indítanak: egyet a fiatalabb gimnazistáknak, egyet pedig az
érettségizőknek. A délelőtti okta-

EFOTT

Éljen a kedvezményekkel!
Az ELTE lesz az idei EFOTT házigazdája és társzszervezője. Ezért minden ELTE-polgár kedvezményes áron juthat heti belépőjegyhez a fesztiválra.

A fesztiválon a koncertek mellett
kulturális, sport- és gasztroprogramok is várják az érdeklődőket.

A fesztivál időpontja: 2018. július
10–16. Helyszín: Velencei-tó. Kiemelt fellépők: Jessie J, John New-

tó programokat interaktív és beszélgetős programok követik, ezután pedig lazább, csapatépítő és
sportfoglalkozások következnek.

man, Volbeat, Dub FX, Dada Life, Sub Focus, Wellhello, Halott
Pénz, Rúzsa Magdi, Tankcsapda, Brains, 30Y, Punnany Massif,
Irie Maffia és még sokan mások.
A kedvezményes ELTE-s jegyek
megvásárolhatók Geréb Tünde
Karrierközpont-vezetőnél (a +36
30 321 3147-as telefonszámon előre egyeztetett időpontban); 1056
Budapest, Szerb utca 21–23. Megvásárolható jegytípusok: ELTE
munkavállalói hetijegy: 17 500 forint, Napi jegy: 9990 forint, Kemping jegy 2500 forint.
„Az egyetemünknek rengeteg értéke van, és egy ilyen fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy
ezeket az értékeket meg is mutassuk. Úgy gondolom, hogy
minden ELTE-snek ott lesz a
helye!” – mondta Murai László
EHÖK-elnök.
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GYAKORLÓK | A TITOK NYITJA
A TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS A SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS

„A tudásátadás mellett az identitás
kialakítása is kulcsszerepet játszik”
Cél az oktatás magas
színvonalának
megőrzése és
diákjaink eredményes
felkészítése a
felsőoktatásra.

Papp Tibor

ELTE

Az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium nemcsak Szombathelyen közkedvelt választás a diákok körében: jó híre az ország
egész területére és a határon túlra is elér. A siker
kulcsáról, a fejlődés lehetőségeiről Papp Tibor
intézetigazgatót kérdeztük.
– Minek tulajdonítja a
rangsorokban elért sikereket?
Miért népszerű az intézmény
a diákok körében?
– A szombathelyi Bolyai nagy
hangsúlyt fektet a beiskolázásra, és
mivel 12 évfolyamos iskolaként működünk, minden tagozaton van lehetőségünk – az iskola keresettsége
miatt – a tehetséges diákok kiválasztására. Pedagógiai Programunkban a tehetséggondozást és a személyiségközpontú nevelést tartjuk
a legfontosabbnak. Tehetséggondozás tekintetében fontos megemlíteni, hogy bázisintézményként működünk, Minősített Tehetség Műhely

vagyunk, emellett Kiváló Akkreditált Tehetségpont. A személyiségközpontúság egy összetettebb kérdés, igyekszünk mind a szülőkkel,
mind a kollégákkal együtt olyan
iskolai légkört teremteni, amiben
a diákok valóban jól és sikeresnek
érezhetik magukat. Minden kollégámnak az a legfontosabb, hogy a
diákok nálunk ki tudják bontakoztatni tehetségüket, és egyben – ha
szükséges – támogatjuk azokat a
képességeket is, amelyek fejlesztésre szorulnak. A tudásátadás mellett
az identitás kialakítása is kulcsszerepet játszik: a tanórákon kívül rengeteg programot, tábort szervezünk.

Nagy öröm, hogy az érettségit követően is látjuk ennek hozományát: két évvel ezelőtt megalakult
a Bolyais Öregdiákok Köre, amelynek tagjai rengeteg segítséget nyújtanak a pályaorientáció területén,
bemutatva az értelmiségi pályák sajátosságait, de örömömre szolgál
arról is beszámolni, hogy volt tanulóink gyermekeik számára is intézményünket választják.
– Melyek a legfontosabb jövőbeli célok?
– Mivel az ELTE és azon belül a Savaria Egyetemi Központ
fenntartásában működünk, ezért
közös célokkal kell rendelkeznünk. Szombathelyen már évekkel ezelőtt elindult a gépészmérnökképzés, így további célunk a

matematika és az informatika területének erősítése. A megvalósításhoz az infrastruktúra bővítésére vagy legalábbis felújítására van
szükség. Ezenkívül nagyon fontos
célunk, hogy Szombathely pedagógusképzésének fontos gyakorlati helye legyen továbbra is a Bolyai. Nagy öröm számunkra, hogy
olyan szakokon is tudunk fogadni ismét hallgatókat, amelyek korábban hiányoztak a szombathelyi
pedagógusképzésből. Cél továbbá
az oktatás magas színvonalának
megőrzése és diákjaink eredményes felkészítése a felsőoktatásra.
– Lezárultak a 4 évfolyamos
felvételik. Mik voltak a jelentkezés feltételei?

Együttműködési megállapodást írt alá az Eötvös Loránd Tudományegyetem és Szombathely város vezetése. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere, Hende Csaba országgyűlési képviselő, a Parlament alelnöke,
Borhy László, az ELTE rektora, Scheuer Gyula, az ELTE kancellára és Németh István, az ELTE SEK rektorhe-

– Bárki jelentkezhet, aki a
8. évfolyamot sikeresen elvégzi.
Központi írásbeli felvételi eredménnyel nyerhetnek felvételt a diákok három specializációnk egyikére: természettudományok és
elsősorban biológia-kémia területre, humán területre, valamint
matematika-informatika specializációra jelentkezhetnek. Matematikából az írásbeli eredményét
vesszük alapul, a másik két területen van egy szóbeli meghallgatás
is. Itt nem a diákok lexikális tudására vagyunk kíváncsiak, hanem
a logikai készségükre. Minden
tanévben októbertől januárig – a
továbbtanulást segítve – egy előkészítő tanfolyamot is meghirdetünk, amelyre bárki jelentkezhet.
Kiemelném még, hogy a szóbeli meghallgatások teljesen nyilvánosak, így azokon akár a szülő is
részt vehet.
– Mi a kulcs ahhoz, hogy az
ember sikeres iskolaigazgató
lehessen?
– Az iskola sikere – az én munkám mellett – elsősorban a tantestület sikere, és elődeimnek is
köszönhető: dr. Iker Jánosnak, illetve az őt követő igazgatóknak,
dr. Lenner Tibornak és Károly Frigyesnek. Az én feladatom az volt,
hogy az iskola sikerességét folytassam, továbbá, hogy az iskola keresettsége, eredményei tekintetében
ne történjen negatív változás. Nagyon örülök annak, hogy ez nem
következett be. Bízunk abban,
hogy azáltal, hogy intézményünk
új fenntartóhoz, az ELTE-hez került, a jövőben még biztosabb alapokon működhet.

Következő lapszámunkban az ELTE
Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola igazgatója, Mesterházy
Ferenc beszél a felvetett kérdéskörökről. Az Oktatási Hivatal legfrissebb listája szerint az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános
Iskola a budapesti lista 14. helyén
szerepel, illetve a leghatékonyabb
matematikai fejlesztést biztosító magyarországi általános iskolák
legjobbjai között található.

lyettese március 28-án a Savaria Egyetemi Központban
kötött megállapodást. Ennek értelmében a felek kiemelten kezelik a szombathelyi egyetemi képzés portfólióját,
különös tekintettel a mérnökképzésre, a pedagógusképzésre, a sporttudományi képzésre és a gazdaságtudományi képzésekre.
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TEREK | TERMÉSZET ÉS TUDOMÁNY
NEGYEDÉVSZÁZADOS A MAGYAR MATEMATIKAI MÚZEUM

A varázslat szentélye
ELTE

Csend, élet

SIKERES SZEMLÉLETFORMÁLÁSBAN A FÜVÉSZKERT

Tágra nyílt kapuk
ELTE

Az ELTE Füvészkertet a szélesebb közönség
Molnár Ferenc regényéből ismerhette meg, pedig a kert saját története is legalább olyan izgalmakkal kecsegtet, mint a gittegylet története.
A Füvészkert történetéről, jelenlegi helyzetéről
és a jövőbeli tervekről dr. Orlóci László igazgatóval beszélgettünk.
Az ELTE Füvészkert szövevényes
története 1771-ben indult Winter
Jakab vegytanprofesszor és orvos
alapításával, aki az Egyetem negyedik intézményeként az orvostanhallgatók és gyógyszerészek képzéséhez szánta – akkor még – saját
kis kertjét. A füvészkert az 1800as évek elején vált valódi botanikus
kertté, illetve az Egyetem intézményévé. A józsefvárosi területen átgondolt és tudatos tervezés zajlott
a Festetics családtól megvásárolt
10 hektáros területen. Nemcsak a
nagy pesti árvíz és a háborúk alakították ki mai arculatát, hanem a
Klinikák felépítése is jelentős változást hozott: a Füvészkert területe három hektárra zsugorodott. A
jelenleg is a területen álló kastély
számos átalakításon esett át; ma az
operatív feladatok megszervezésének legfőbb helyszíne.
„A rendszerváltás után ki kellett tárnunk az ajtókat és alaposan
kiszellőztetni” – mondja lapunknak Orlóci László. A társadalmi
elvárások megváltoztak, csakúgy,
mint a finanszírozási lehetőségek.
A Füvészkert – amely nem véletlenül szerepel a szervezeti és működési szabályzatában „az Egyetem
különleges oktatási egységeként” –

feladata nem csupán az oktatás és
kutatás alapfeladatának ellátása, de
az olyan közfeladatok, mint a különféle gyűjtemények fenntartása
(múzeum), az ismeretterjesztés, tá-

hasonló szegmensre specializálódott
profitorientált szereplők jelentős
előnnyel indulnak. „A jövő legfontosabb kérdése a bővítések, korszerűsítések további lehetőségei, amelyek tovább növelhetik – a jelenleg
is figyelemre méltó – évi 40 ezer
fős látogatói számot” – jegyzi meg
az igazgató.
Az ötéves ciklusát töltő intézményvezető és szakértőgárdája
igyekszik olyan programokat biztosítani, amelyek visszatérésre ösztönzik a látogatókat. Példaértékű
sikereket értek el az európai uniós
pályázatok tekintetében is. A legutóbb elnyert több mint egymilliárd forintos támogatás mára már
megtérült, miközben a Füvészkert

Dr. Orlóci László

jékoztatás és természetvédelem is
napirendre kerültek. Az intézmény
igyekszik a fenntartható arányt
megtalálni az alap- és a közfeladatok ellátása között.
Bár az intézmény a számos kreatív rendezvényének köszönhetően
működési költségeinek 53 százalékát saját bevételből fedezi, addig a

sikerrel nyitotta tágra kapuit. Így
nem „csupán” az oktatás és a kutatás nemzetközileg is jelentős intézménye, hanem a multikulturalitás
és a jövő generációinak felvilágosítása jegyében tett erőfeszítéseinek
köszönhetően egy családias, közösségi színtér is, amely egész évben
várja az érdeklődőket.

Holló Szabó Ferenc, az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Matematika Gyűjteményének
vezetője 1992 óta megszállottan gyűjti a matematika történetére és oktatására vonatkozó írásos emlékeket, dokumentumokat és szemléltetőeszközöket. Ennek a lelkes gyűjtőmunkának
az eredményeként jöhetett létre a Magyar Matematikai Múzeum (MaMa), amely idén ünnepli
25. születésnapját, míg a Középiskolai Matematikai Lapok (KöMaL) – amely szintén jelentősen
hozzájárult az Európában egyedülálló múzeum
létrejöttéhez – már a 125. évfordulóját ünnepli.
Az ELTE TTK Természetrajzi Múzeum Matematika Gyűjteményénél
a mai napig a bölcsődéstől a nyugdíjasig minden korosztály megfordul – sőt általában egyszerre. Sikerült egy valódi közösségi teret
kialakítani, egy amolyan „Csodák

jó néhány olyan intézmény van,
amelynek látogatói maguk töltötték fel saját szertárukat a MaMa
szemléltető eszközeinek mintájára.
Holló Szabó Ferenc továbbra is
ugyanazzal a lelkesedéssel és baráti szeretettel várja a MaMa jövőbeli

Holló Szabó Ferenc

Palotáját, ahol kicsit több a matematika”. Az elmúlt 25 év alatt számos új tárgy érkezett és távozott a
gyűjteményből, azonban olyanokról is beszélhetünk, amelyek már
önálló életet élnek.
„Néha behoznak valamit, és
megkérdezik, hogy láttam-e már
ilyen különös személtetőeszközt.
Sokszor az a válaszom, hogy igen,
én találtam ki. Furcsa érzés ez.”
Holló Szabó Ferenc a mai napig hisz abban, hogy a legegyszerűbb alapanyagokból olyan szemléltetőeszközök készíthetők, amelyek
könnyedén közelebb hozhatják a
matematikaoktatást a fiatalokhoz.
A matematikai problémafelvetéseket gyermeki szemmel nézve igyekszik a fiatal korosztály mindennapjaiba illeszthetően megfogalmazni – és
legfőképp – szemléltetni azokat.
„Azért csinálom, mert ez egy
misztikum, egy varázslat. Megtiszteltetés hogy egyáltalán csinálhatom” – vallja.
Az évek alatt a MaMa – közösen Holló Szabó Ferenc lehengerlő
és megnyerő személyiségével – számos sikert könyvelhetett el magának. Mára elmondható, hogy

látogatóit. Mint elmondta, egy perce sincs unatkozni, hiszen csak idén
nyáron öt táborba hívták meg, hogy
bemutathassa azt, amit „Feri bácsi
szokott csinálni”: megismertetni a
kisiskolásokat a matematika szórakoztató arcával. Mostanra azonban
már tanítványai segítségével öregbítik tovább a MaMa és baráti körének jó hírnevét, amely minden szerdán 17 órától várja az érdeklődőket
izgalmasabbnál izgalmasabb előadásokkal, amelyet neves írók, kutatók,
művészek, filozófusok tartanak.
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INTERJÚ | EGY EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT
IFJ. BÉRES JÓZSEF: „AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS, AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS AZ EZEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELEMFELHÍVÁS FELADATA MINDIG NAPIRENDEN VAN.”

Örökség és innováció
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– A Béres család mottója:
„Ha segítséget kérnek tőled, és
tudsz segíteni, akkor azt megtenni kötelességed”. Ma is ezen
elv szerint működik a vállalat?
– Nagyszerű dolog, hogy segítséget mi két szinten is adhatunk az
embereknek. Strukturáltan és folyamatosan jelen van az életünkben a karitatív munka, de végül is
az alaptevékenységünk – az egészségvédő termékek és gyógyszerek
gyártása – szintúgy segítséget jelent
a társadalom tagjainak. Örülünk és
büszkék vagyunk, hogy napi nyolc
órában olyan készítményeket állíthatunk elő, amelyekkel az emberek
egészségét szolgáljuk. Azt mindenféleképpen fontos látni, akár akarjuk, akár nem, hogy egy gyógyszergyár működése – éppúgy, mint
minden vállalkozásé – ahhoz, hogy
életben tudjon maradni, piacorientált kell, hogy legyen. Erős versenyhelyzetben élünk, ahol helyt kell
állnunk, ahol meg kell nyernünk
a fogyasztók bizalmát. Ennek fontos eleme a termék minősége és a
kommunikáció. Mi a társadalmi felelősségvállalást az alaptevékenységünkben is igyekszünk komolyan
venni, azaz a gazdasági tevékenységünket minőségi módon végezzük, olyan termékeket állítunk elő,
amelyek tudományosan megalapozottak, hatékonyak, megbízhatóak. Továbbá ezeket úgy igyekszünk értékesíteni, kommunikálni
az emberek felé, hogy az mindenkor etikus legyen. Ha mindezt sikerül jól csinálnunk, és sikeresen
tudunk működni, akkor jószolgálati tevékenységekre is többet fordíthatunk. Ebből az igyekezetből
nőtt ki 25 évvel ezelőtt a Béres
Alapítvány a Teljes Életért, amely
elsődlegesen terméktámogatásokon
keresztül tudja segíteni a szegényeket, betegeket és rászorulókat, de
emellett kulturális, oktatási, kutatási, egyházi és egyéb értékteremtő
és értékőrző célokat, programokat
is felvállalunk.

„Úgy érezzük,
hogy amit csinálunk az hasznos –
ennél pedig nincs
nagyobb öröm.”
– Vegyész és vállalatvezető
egyszerre, rengeteg különböző szerepkörrel. Mi motiválta arra, hogy átálljon a vállalkozói, vállalatvezetői pályára?
Mennyiben befolyásolta édesapja öröksége?
– Ha nincs az édesapám és nincs
a Béres Csepp, ha a múlt rendszer

A tudomány
mai állása szerint
nagyrészt saját
kezünkben van
egészségünk kulcsa,
vagyis mindenki
nagyon sokat tud
tenni az egészsége
érdekében.

Ifj. Béres József,
az ELTE alumnusa

megpróbáltatásai nem következnek be, ha nincs egy családi, erkölcsi ügy, nem hiszem, hogy bármi le
tudott volna téríteni a kutatói pályáról. Sosem volt célom vállalkozóvá lenni, és azt hiszem máig sem
váltam igazán azzá. Viszont nejemmel együtt volt egyfajta családi,
erkölcsi elhivatottságunk, ami ez
irányba vezetett. 1989-ben, a rendszerváltást követően az elsők között jött létre a vállalkozás, amely
édesapám ügyét kívánta szolgálni.
Döntéshelyzet elé állított az élet.
Megteremtődött a lehetőség, hogy
a Béres Csepp ügyét saját kezünkbe vegyük, megkezdhettük a Béres Csepp gyógyszerré fejlesztését.
Tudtam, hogy szükség van a tudásomra, és tudok segíteni. Nem
tehettem másként. Mindamellett,
hogy nagyon szerettem a kutatói munkámat, viszonylag gyorsan
döntöttem, édesapám mellé álltam.
Fontos azt látni, hogy édesapám
egyáltalán nem rángatott bele ebbe
az ügybe, a döntést magunk hoztuk, erkölcsi alapokon. Szinte teljesen új életet kezdtünk, amelynek
egyedüli motivációja a családi ügy:
a Béres Csepp sorsa volt. Ma mindenesetre jó érzéssel nyugtázhat-

juk, hogy ez volt a helyes út. Ha
ez nincs, lehet ma én is az ELTE-n
dolgoznék vagy a Kémiai Kutatóközpontban.
– Hatalmas csapat dolgozik
folyamatosan a készítmények
fejlesztésén, de az egészségtudatosság tekintetében is számos kampányt indítottak. Milyen eszközökkel tudnak tenni
ma ezért a célért? Még ma is
fel kell hívni a figyelmet arra,
hogy saját egészségünkért leginkább mi magunk tehetünk?
– Úgy hiszem, hogy amíg világ a világ, az egészségmegőrzés, az
egészségfejlesztés és az ezekkel kapcsolatos figyelemfelhívás feladata
napirenden marad. A tudomány mai
állása szerint valóban nagyrészt saját
kezünkben van egészségünk kulcsa,
vagyis mindenki nagyon sokat tud
tenni az egészsége érdekében. Tehetünk lépéseket egy egészségesebb
életért – gyakran a kis erőfeszítések is jelentős eredményt hoznak –,
és élhetünk egészségromboló módon is. Tudatos emberekre és megfelelő ismeretre, tájékozottságra van
szükség. A céljaink között szerepel
az emberek tájékoztatása, a figye-

lemfelhívás, az egészségre nevelés.
Például évente kétszer, kétszázezres példányszámban megjelentetjük
a Béres Egészségmagazint, amelyben sok hasznos információt adunk
az olvasóknak. Ez a lap ingyenes, a
patikákban terjesztjük. Emellett a

voltak idegenek számunkra, de a
változásokhoz folyamatosan alkalmazkodnunk kell, és igyekszünk
az export területén is növekedni.
Magánéletünket tekintve szeretnénk, ha a családunk is növekedne,
bővülne: három gyermekem van,

„Erős versenyhelyzetben élünk, ahol helyt
kell állnunk, ahol meg kell nyernünk a
fogyasztók bizalmát. Ennek fontos eleme a
termék minősége és a kommunikáció.”
médiakommunikációnkat is ennek
a szellemiségéhez igazítjuk, így egy
minőségi és etikus reklám esetében
nemcsak a termékünket mutatjuk
be, hanem a valóságos élethelyzetekre is felhívjuk a figyelmet.
– Milyen céljai, tervei vannak a jövőre nézve?
– Úgy hiszem, jó úton haladunk, idehaza szép eredményeket
sikerült elérnünk. Új kihívást jelentenek az exportpiacok. A kelet-közép-európai piacok mellett
távolabbiakra is szeretnénk odafigyelni, egyre nagyobb arányban
exportálva gyógyszereinket és borainkat. A külpiacok eddig sem

azonban még csak két unokám,
akik hatalmas örömet jelentenek
mindannyiunknak. Feleségemmel
azon igyekszünk, hogy gyermekeink, unokáink boldogulását támogassuk. Próbálunk úgy élni, hogy
– nagyapjuk mellett – szüleik példája, értékrendje is ösztönző legyen
a számukra.
– A rengeteg feladat mellett
van idő örülni a sikereknek?
– A fogyasztók, az emberek szeretnek minket, és rengeteg megerősítő visszajelzést kapunk tőlük.
Úgy érezzük, hogy amit csinálunk,
az hasznos – ennél pedig nincs nagyobb öröm.
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CAMPUS | ÍGY LÁTJÁK A DIÁKOK…
KARSZEMLE A KAROK HALLGATÓIVAL – A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

„Nincs olyan, aki ne
találná meg a társaságát”
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

SZEREPOSZTÁS

„Szegényebb lenne
az életem”
Fruzsina: A gimiben még nem
tudtam eldönteni, hogy mi szeretnék lenni, de nagyon szerettem
volna irodalmat tanulni, ezért döntöttem így. Ennek fényében csupán
annyi elvárásom volt, hogy olyan
dolgokról tanulhassak, amelyek nagyon érdekelnek, illetve reméltem,
hogy egy nagyszerű közösség részese lehetek. Most, közel a célhoz
azt tudom mondani, hogy ezeket
hatványozottan megkaptam. Sokkal szegényebb lenne az életem, ha
máshogy döntök.
Luca: Reméltem, hogy egy jófej,
sokszínű társaságba kerülök, és
hogy nemcsak egyféle tudományt
ismerek meg alaposan, hanem
szert teszek egy nagyon hasznos,
alapvető műveltségre is.
Dorottya: A gimnáziumban a tantárgyak közül az irodalomórákat élveztem igazán, így reméltem, hogy
egyetemi óráimra is hasonló jó hangulattal ülhetek be. Ez így is lett.
„Sikerül megtalálnom
a szépséget”
Fruzsina: Az alapszakos óráimról nagyon nehéz mindenre kiterjedő, átfogó képet alkotni, hiszen
nagyon színes skálán mozognak.
A nehézségi besorolás ugyanakkor szerintem nagyon relatív: ha az
adott tantárgy nagyon érdekel, akkor szívesen tanul rá az ember.
Luca: Minden órámat szeretem.
Persze vannak olyan tárgyaim, amelyekhez több lélekjelenlét kell, hiszen
a romanisztika szakterülete nagyon
sokrétű, de azt hiszem, mindegyikben sikerül megtalálnom a szépséget.
Dorottya: Összességében jó tárgyaim vannak. Nem mindegyiket szeretem, de volt arra is példa,
hogy egy tanár szerettetett meg velem egy tárgyat. A legtöbbjük számomra nagyon érdekes, jó rájuk
felkészülni is.
„Olyan, mint egy
kis város”
Fruzsina: Az ELTE BTK campust szerintem érdemes mindenkinek legalább egyszer meglátogatnia
az év akármelyik részében, hiszen
gyönyörű.
Luca: A campusban legjobban a
környezetet szeretem, mert olyan,
mint egy kis város, saját utcarendszerrel, kerttel, kávézókkal. Különleges érzés betoppanni ide a forgalmas körútról.

Jakus Fruzsina:
„Az ELTE-BTK magyar alapszakos hallgatója vagyok, immár harmadik éve, most írom
a szakdolgozatomat. Emellett
kommunikáció és médiatudomány a minorom.”

Réczey Luca:
„Másodéves vagyok olasz-romanisztika szakon.”

Gönczi Dorottya:
„Harmadéves, magyar alapszakos vagyok.”

Dorottya: Szinte minden egy helyen
van, ami annak is köszönhető, hogy
a campus a belvárosban található. Itt
szoktam tanulni, a reggeli kávémat
meginni, ebédelni, könyvtárba menni, a barátokkal összeülni, bulizni.

„Jópofa ez a retró
életérzés, de...”
Fruzsina: Szerintem a legfontosabb dolog, ami hiányzik, egy beltéri közösségi terület. Van egy kávézónk, de ez a hideg évszakokban
nem képes ellátni az egész kar hallgatóságát.
Luca: Az egyedüli, ami eszembe
jut, az a korszerűsítés. Mikor belép
az ember egy épületbe (vagy legalábbis a C-be), olyan, mintha viszszarepülne negyven évet. Bár jópofa ez a retró életérzés, de nekem
inspirálóbb lenne egy modernebb
környezet.
Dorottya: Örülnék, ha több csapatépítő program lenne. Gólyaként hiányoltam azokat a heteket/
esteket, amelyek más egyetemeknél
megvannak.

„Itt futok össze
a barátaimmal is”
Fruzsina: Nagyon kedvelt hely
nálunk a Könyvtár Klub (KK) nevű hely a campuson. Amikor jó
idő van, órákat el tud itt tölteni az
ember.
Luca: Ha kevés idő van két óra
között, akkor a tanszék előterében lévő foteleknél lazítunk.
Egyébként pedig vagy leugrom a
Műhely Egyetem Caféba, vagy ha
jó idő van, akkor a C épület előtti
árnyas-pados részt, a Károly-kertet vagy a Múzeum-kertet is szeretem.
Dorottya: A campus területén található Könyvtár Klubban iszom
meg a szokásos reggeli kávémat,
de itt futok össze a barátaimmal is.
A másik kedvenc helyem pedig a
Műhely Egyetem Café.
„Sportolásból széles
választékot kínálnak”
Fruzsina: Nem nagyon veszem
igénybe a sportolási lehetőségeket,
de ennek az az oka, hogy a magán-

életemben alapból fontos a testmozgás, ezért amikor ide jöttem,
már megvolt a fix ütemtervem.
Luca: Az első évben mászni jártam az Ujjerőbe. Imádok mászni,
és nem gondoltam volna, hogy itt
kreditet is szerezhetek vele – nagyon jó, hogy itt van erre lehetőség.
Dorottya: Egyszer felvettem a tollaslabdát, de mivel túl korán kezdődött, és a BEAC viszonylag messze
van a campustól, nem mindig sikerült bejárni. Egyébként aki sportolni szeretne – és nálam nagyobb az
elszántsága –, annak széles választékot kínál az egyetem hallgatóbarát áron.

„Sok a jószívű
és jófej ember”
Fruzsina: Nagyon büszke magyar
szakos hallgató vagyok, ugyanis
a mi HÖK-öseink, az MSZHÉK
gyakran szervez közösségi programokat: színháztól kezdve a magyaros mozin át a közös kirándulásokig mindenfélét – széles a választék.

Luca: Mindenki nagyon sokszínű
és egyedi, sok a jószívű és jófej ember. A karon pedig sok nagyszerű
program van, mindenki talál olyat,
ami érdekli.
Dorottya: Nagyon jó kis közösség van itt a karon. Szerintem
nincs olyan, aki ne találná meg a
baráti társaságát.

„Szeretek
barátokkal beülni”
Fruzsina: Nem vagyok egy nagy
szórakozóhelyre járós figura, viszont annál inkább szeretek barátokkal beülni beszélgetni egy jó
kocsmába vagy bárba.
Luca: Az „ereszdelahajam partik”
annyira nem az én világom, jobban
szeretem a társasozós-borozós házibulikat a közeli barátaimmal.
Dorottya: Bulizni a Könyvtár
Klubban szoktunk csütörtökönként, vagy ott társasozunk a csoporttársaimmal. A hónap első
hétfője pedig számunkra mindig
foglalt, mert Pub Quizre járunk,
amit a PPK szervez.
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ÉRTÉK | UTÓDOK ÉS ELŐDÖK

Az interdiszciplinaritás intézménye
Az Illyés Sándor Szakkollégium megbízott igazgatója, dr. Varga Katalin és Kiss Fanni választmányi elnök
FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL

– Fő célunk egy olyan szakmai és
baráti közösség megteremtése, ahol
három kar, a PPK, a BGGyK és a
TÓK, valamint a Tanárképző Központ tehetséges hallgatói interdiszciplináris közegben dolgozhatnak.
Az ISSZK fókuszában a tehetséggondozás áll; az alapvető cél, hogy
az ide bekerülő fiatalok minden támogatást megkapjanak szakmai és
tudományos
előrehaladásukhoz.
Tagjaink műhelyekbe szerveződve
végeznek kiscsoportos vagy egyéni
elméleti és gyakorlati munkát, ezen
felül különböző szakmai programokon és konferenciákon vesznek
részt szervezőként és résztvevőként
egyaránt.
– Milyen elvek szerint működik az Illyés Sándor Szakkollégium?
– Legfontosabb elveink, az interdiszciplinaritás és a tehetséggondozás jegyében sokfajta kurzust,
konferenciát és szakmai programot
kínálunk tagjainknak. Ezeken kívül a társadalmi felelősségvállalás, a
rászorulók segítése és az önkénteskedés is fontos szerepet kap.
– Milyen szervezeti felépítés alapján működik a szakkollégium?
– A működés alapja a demokratikusság. Legfőbb döntéshozó

Dr. Varga Katalin

testületünk a Közgyűlés, amelynek a szakkollégisták mellett tagjai a mentorok és az igazgató is.
Mindenki egyenlő szavazati joggal rendelkezik. A Szakkollégium
stratégiai céljait illetően a Választmány hoz döntést, amelynek tagjait a Közgyűlés bízza meg egyéves időtartamra. A mindennapi
működést hat bizottságunk biztosítja.
– Milyen szabadidős programokat biztosítanak a hallgatóknak?
– Hagyományos közösségi (őszi
és téli bevonó táborok, húsvéti, halloweeni és egyéb bulik, falmászás,
teljesítménytúra stb.) és kulturális
programjaink (gasztronómiai estek, közös színház-/múzeumlátogatás) mellett spontán főzőestek,
filmklubok és önszerveződő sportprogramok is elérhetőek.

Kiss Fanni

Az Illyés Sándor Szakkollégium nyitott minden pszichológia, pedagógia, gyógypedagógia és sporttudományok
iránt érdeklődő számára. Az év során két felvételi időszak van, egy nyári és egy téli. A felvételi három fázisból
áll: írásbeli fordulóból, személyes interjúból és AC-ből (csoportos feladathelyzet). A szakkollégiumról bővebben:
www.isszk.elte.hu.

– Melyek a legfontosabb
célkitűzések a jövőre nézve?
– A Szakkollégium célja, hogy a
demokratikus kereteket megtartva tudjunk fejlődni és új tagokkal
gyarapodni. Fontos számunkra,
hogy a tagság sokszínűsége – akár
tanulmányaikról, akár érdeklődésükről legyen szó – a jövőben is
fennmaradjon, és minél több lehetőséget, támogatást biztosíthassunk
a szakkollégistáinknak.

AZ ELTE TÖRTÉNELMÉNEK FŐSZEREPLŐI, SZIMBÓLUMAI ÉS REJTETT KINCSEI

Akiről hegycsúcsot is elneveztek…
ELTE

Az ELTE szimbólumai és rejtett kincsei című új sorozatunkban az ELTE nagy múltra visszatekintő épületeit, neves helyszíneit, az Egyetem történetében fontos szerepet játszó személyeket és a kevéssé ismert, de büszkeségre okot adó értékeit
mutatjuk be. Első alkalommal az egyetem névadóját és egykori rektorát, Eötvös Lorándot ismerhetik meg közelebbről.
Eötvös Loránd százhetven évvel ezelőtt,
1848-ban született. A magyar fizikus nemcsak a torziós inga egyik feltalálója és tökéletesítője volt, rövid ideig hazánk vallás- és
közoktatásügyi miniszteri és az Akadémia
elnöki tisztségét is ellátta. A tudós az intenzív szellemi munka mellett mindig talált időt
a sportolásra is: lóháton járt be az egyetemre,
nyaranta kerékpározott és szenvedélyes sziklamászó volt. Alig volt tizennyolc éves, amikor megmászta Európa második legmagasabb csúcsát, a 4638 méteres Monte Rosát.
Hegymászó teljesítményei Dél-Tirolban
annyira ismertté tették a „magyar profeszszor” nevét, hogy 1902-ben az egyik 2837

méter magas csúcsot róla nevezték el Cima
di Eötvösnek, azaz Eötvös-csúcsnak. Baráti társaságban gyakran emlegette tréfásan,
hogy büszkébb hegymászó sikereire, mint a

torziós inga felfedezésére. Munkássága – néhány dolgozatától eltekintve – három problémakörhöz köthető: a folyadékok felületi feszültsége, a gravitáció és a földmágnesség.
Rövid ideig tartó tanársegédi tevékenysége
után 1872-ben a király az elméleti fizikai tanszéken nyilvános rendes tanárrá nevezte ki.
Élet-programbeszédének fogható fel vallás- és közoktatásügyi miniszteri beiktatásakor mondott alábbi köszöntője: „Nekünk,
uraim, azon kell fáradoznunk, hogy a közművelődés tere virágos kert legyen; s hogy
ezt a célt elérjük, arra szükséges először az,
hogy e kertben rendet teremtsünk, hogy
minden növénynek megadjuk a maga helyét,
de szükséges azután az is, hogy minden növénynek megadjuk a maga táplálékát: azt a
talajt, azt a levegőt, amely mellett igazán fejlődik. Egy szóval kifejezve, nekünk itt csak
két dolgunk van: hogy parancsoljunk, de azután, hogy segítsünk is. És én, uraim, azt
szeretném, hogy minél többet segíthessünk,
és minél ritkábban és minél enyhébben kelljen
parancsoló szavunkat felemelnünk.”
Az Eötvös család hagyatékát a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézet őrzi.

Az Eötvös Loránd által tisztán tudományos céllal kifejlesztett torziós ingát a
világ számos pontján használták fel kiemelkedő eredménnyel petróleum és
földgáz kutatására – többek között a világ első, geofizikai eszközökkel felfedezett olajlelőhelyének lokalizálásában is
főszerepet játszott.
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rajthoz az egyéni, illetve a váltószámokban.
A női gyorsúszásban Lantos Karina és Vass
Flóra hajszálnyi különbséggel a harmadik és
negyedik helyen végzett. Ezután Lantos Karina 50 méter mellen a harmadik helyet szerezte
meg. 50 méter pillangón Molnár Bence a második, míg Balázs Fruzsina a harmadik, Lantos
Karina pedig a nyolcadik helyen végzett. Végül
a női 4x50 méteres vegyes váltónk következett,
a Szabó Katinka, Vass Flóra, Balázs Fruzsina,
Lantos Karina alkotta csapat végül szoros ver-

Dicsőségtábla
Hurtik Péter János

gyűlésén három ELTE-s oktató és sportszervező vehetett át kitüntetést. Magyar
Egyetemi–Főiskolai Sportért Életműdíjban
részesült Janecskó András, MEFS Hajós Alfréd Aranyplakettje az Egyetemi–Főiskolai Sportért elismerést vehetett át Szepesiné
Kreisz Andrea, a Fiatal sportszakemberek
Németh Angéla Magyar Egyetemi Sportért
Érdemérmét pedig Hurtik Péter János kapta.

Duatlonban is jók vagyunk

senyben a harmadik helyen zárta a versenyt.
Az összesített pontversenyben az ELTE a negyedik helyen végzett. Legeredményesebb versenyzőnk Lantos Karina volt, aki a négy felvett
számból háromban ért el dobogós helyezést.
A Kőér utcai uszodában a Vízilabda
MEFOB négyes döntőjét rendezték meg: az
ELTE-s csapat a negyedik helyen zárt.

ELTE

Amilyen eredményesen zárták az ELTE sportolói a telet,
olyan eredményesen zajlottak a tavasz eddigi bajnokságai is.
A hallgatók számos egyetemi sportversenyen értek el sikereket, sőt nemrégiben az egyetemi sportért kiemelkedő munkát végző hallgatókat és oktatókat is nehezen kiérdemelhető
díjakkal ismerték el.
Érmek és érdemek

FORRÁS: FACEBOOK

A téli olimpia büszkeségei

Janecskó András

Burján Csaba február 22-én írta be magát
az ELTE sporttörténeti almanachjába. Az
ELTE TTK matematika szakos hallgatója
a férfi gyorskorcsolyaváltó-csapat tagjaként
az 5000 méteres futamban szerzett aranyérmet a phjongcshangi téli olimpián. A Liu
Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba és Knoch Viktor alkotta csapat olimpiai
rekordot érő időeredménnyel Magyarország
történetének első téli olimpiai aranyérmét
szerezte meg. A phjongcshangi női rövidpályás gyorskorcsolya 1500 méteres számában is sikerült pontszerző helyen végezni ELTE-sportolónak: Jászapáti Petra, az ELTE
BTK germanisztika szakos hallgatója a hatodik helyen végzett.

Kiosztották a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által az egyetemi
sportért végzett kiemelkedő munkák elismerésére alapított díjakat. A szervezet köz-

Veresegyházán tartották meg 2018. április 22én a XV. Magyar Egyetemi Főiskolás Duatlon
Országos Bajnokságot. Az ELTE 22 hallgatója, továbbá hat BEAC-os hallgató és két szenior sportoló vett részt a viadalon. A sportolók
három arany-, egy ezüst- és két bronzérmet,
a korosztályos értékelésben pedig további két
arany-, egy ezüst- és két bronzérmet hoztak el.
A csapatot Keresztesi Gitta, a BEAC Polythlon
ETK triatlon edzője, ELTE-n végzett testnevelő vezette, a díjakat az ELTE pszichológus-fizikus oktatója, Székely Mózes, az MEFS főtitkára adta át. A felnőtt sportolók közül a férfi
MEFOB-győztesét, Simon Pétert (SZTE)
„csak” két elit junior sportoló tudta megelőzni, míg a női MEFOB-bajnok Bicsák Flóra
(ELTE) abszolút hetedik lett a nők között, alig
két perccel lemaradva az élen befutótól.

Vizes pontok, vizes helyezések
A Tüske Uszodában rendezték meg a BEFS
Universitas Egyetemi Úszóbajnokságot, amelyen az ELTE kicsi, de annál sikeresebb csapattal vett részt. A versenyen összesen hét budapesti egyetem hatvanhárom hallgatója állt

Megdolgoztak a gólokért
Az idén május 12-én rendezték meg az
V. Egyetemi-Főiskolai Dolgozók Sport Kupáját.
A résztvevők hat labdajátékban (kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tenisz, tollaslabda és asztalitenisz) mérhették össze erejüket. Az
eseményen közel háromszáz fő egyetemi-főiskolai oktató és dolgozó vett részt tizenhét felsőoktatási intézményből, karról. A rendezvény
célja a közös mozgáson túl az egyetemek és

főiskolák közötti közösség építése. A felsőoktatási intézményekben dolgozók „megmozgatása” mellett fontos célkitűzés az egyetemek és
főiskolák közötti együttműködés erősítése is.

V. EGYETEMI-FŐISKOLAI
DOLGOZÓK SPORT KUPA
Sportszakmai fővédnök: dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelős államtitkára. Védnökök: dr. Borhy László, az ELTE
rektora, dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, dr. Kiss Ádám, az MEFS elnöke
és dr. Hofmann Tamás, Újbuda polgármestere.

Szepesiné Kreisz Andrea
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