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Dr. Sárik Tibor tiszteletére emlékülést tar-
tottak november 7-én a Líceum Varázstornyában. 
Dr. habil. Rácz László, a Kémia Tanszék oktatója szin-
tén felszólalt, ezáltal megidézve kicsit Sárik tanár úr 
emlékét. Egykori tanítványként, később kollégaként 
rengeteg dolgot tanult mentorától. „Megszerettette 
velünk a kémiát. Mindig elmondta nekünk, hogy kí-
sérlet nélkül nincs kémia. Ez volt az ő mottója, amit 
soha nem fogunk elfelejteni” – mondta.
A Magyar Tudomány Ünnepe programsoro-
zat ezután a Kommunikációs Klubbal folytatódott: 
itt Schäffer Erzsébet, Prima Primissima és Pulitzer 
emlékdíjas író, újságíró, a Nők Lapja munkatársa me-
sélt az újságírás szépségeiről és annak nehézségeiről 
(erről bővebben lásd interjúnkat). 
Az EKF Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művé-
szeti Iskola és Pedagógiai Intézet idén 13. alkalommal 
rendezte meg történelmi emlékülését, ezúttal az I. 
világháború kitörésének 100. évfordulójára emlé-
kezve. Az emlékülésen megjelent Ballagó Zoltán, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tanker-
ületi igazgatója is. Az emlékülés elnökei dr. Löffler 
Erzsébet (Érseki Gyűjteményi Központ) és dr. Pap 
József (EKF Történelemtudományi Intézet) voltak. 
Kelemen László és az első magyar színtár-
sulat címmel nyílt kiállítás a Líceum aulájában 
2014. november 13-án, csütörtökön. 

Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az EKF Magyar Iro-
dalomtudományi Tanszék docense, nagyon régóta 
foglalkozik régi irodalommal és színháztörténettel. 
A kiállítást egyebek között azért is tartja fontosnak, 
mert a mai fiatalok erről a témáról nem rendelkez-
nek kellő ismerettel, pedig ez egy igen gyönyörű kor. 
A kiállítást Szabó Attila, az Országos Színháztörté-
neti Múzeum igazgatóhelyettese nyitotta meg.
Földrajz- és környezettudományi kutatások 
– a doktorin innen és túl címmel rendezett 
előadás-sorozatot a Földrajz- és Környezettudomá-
nyi Intézet. A főiskola D épületébe látogatók három 
délutánon keresztül, november 10-12 között külön-
böző kutatási eredményekkel ismerkedhettek meg. 
Hétfőn a természetföldrajz volt a középpontban, 
kedden a társadalomföldrajzra, geoinformatikára és 
a területfejlesztésre helyezték a hangsúlyt a szerve-
zők. Ez magába foglalta az egri lakosság biztonság-
érzetét, a bűnözési helyzetet, de a városi éghajlat 
sajátosságait is. Szerda délután a környezeti nevelés 
és a szakmódszertan voltak a fő témák. 
2010 óta hagyományőrző módon, ötödik al-
kalommal rendezték meg az EKF-en azt a 
tudományos workshopot, amely az EGERFOOD 
Regionális Egyetemi Tudásközpont kutatásainak és 
eredményeinek bemutatásával köszöntötte a Ma-
gyar Tudomány Ünnepét. 
A tankönyvek szakmaisága, módszertani kér-
dései 5. címmel nemzetközi tudományos konfe-
renciát rendezett az EKF Bölcsészettudományi Kara. 
A konferencia a révkomáromi Selye János Egyetem 
Tanárképző Karával kialakult tudományos-szakmai 
kapcsolat jegyében zajlott. A november 15-i konfe-
rencián 14 előadás hangzott el, amelyekben az elő-
adók sokoldalúan foglalkoztak a magyarországi és a 
szlovákiai magyar anyanyelvtankönyvekkel, köztük a 
magyarországi új magyar nyelvtan és irodalom kísér-
leti tankönyvekkel is. 

A Paletta munkatársai összegyűjtötték az idei Magyar Tudomány Ünnepe általuk legérdekesebbnek vélt  
intézményi programjait, amelyek között volt könyvbemutató, regényfordítás és kerekasztal-beszélgetés 
is. Az eseményekről bővebben az intézmény weboldalán, a www.uni-eger.hu-n olvashatnak.

Összefoglaló a Magyar Tudomány 
Ünnepe 2014 EKF-es programjairól
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A történettudományé volt a főszerep novem-
ber 19-én a Líceumban. Ezen az eseményen két 
kötet került bemutatásra a Magyar Tudomány Ünne-
pe programsorozat keretén belül. Dr. Gebei Sándor 
tanszékvezető egyetemi tanár kötete 2014-ben, II. 
Rákóczi Ferenc és a Rzeczpospolita címmel jelent 
meg. Dr. Pap József, tanszékvezető egyetemi docens 
kötete Tanulmányok a dualizmus kori magyar parla-
mentarizmus történetéből címmel jelent meg 2014 
októberében. 
A Kommunikáció- és Médiatudományi Tan-
szék 2014. november 18-án rendezte meg 
kerekasztal-beszélgetését kutatókkal és újság-
írókkal a Magyar Tudomány Ünnepe keretén belül. A 
beszélgetés témája Videojátékok a tudományban és 
a médiában volt. Jelen volt az eseményen Fromann 
Richárd, a JátékosLét Kutatóközpont vezetője és 
Stöckert Gábor, újságíró, az Index hírportál rovat-
vezetője. A kerekasztal-beszélgetésen szó esett a 
videojátékokat érintő tudományos kutatásokról és 
a videojátékos újságírás szakmai kihívásairól. 
A főiskola Leányka úti épületének 214-es ter-
mében, dr. Emri Zsuzsanna egyetemi docens 
nyitotta meg előadását november 22-én, majd adta 
át a szót dr. Vojtkó Andrásnak, aki A Zempléni-hegy-
ség flóra-és vegetáció értékelése az újabb kutatások 
(2005-2014) tükrében című előadásában az elmúlt 
tíz évben a flóra- és vegetációkutatás területén el-
végzett eredményeket ismertette. Őt követte Dulai 
Sándor, aki rendkívül érdekes és izgalmas témát tárt 
a jelenlévők elé. 
Welcome to Utopia, avagy Utazás Utópiába 
– William Morris Hírek Seholországból regényfor-
dítása címmel könyvbemutatót és kerekasztal-be-
szélgetést rendezett az Anglisztika Tanszék. Az elő-
adásban, valamint a fordításban Csanálosi Roland, 
doktorandusz hallgató, fordító (EKF), dr. habil Antal 
Éva főiskolai tanár (EKF), az utószó írója, dr. Kaló 
Krisztina, főiskolai docens (EKF), kontrollfordító, 
valamint Hudácskó Brigitta doktorandusz (DE) is 
közreműködött. 
Az utóbbi néhány évtizedben az info-
kommunikációs eszközök robbanásszerű fej-
lődését figyelhetjük meg. Újabb és újabb techno-
lógiák jelennek meg, melyek elterjedése alapvetően 
változtatja meg az emberek mindennapi életét és a 
személyközi interakciókat. Ezek a változások számos 

olyan problémát vetnek fel, amelyek a pszichológia 
számára fontos kutatási területet jelentenek. Az EKF 
Neveléstudományi Intézet által szervezett Az IKT 
eszközök forradalma pszichológus szemmel című 
előadáson és kerekasztal-beszélgetésen ilyen és eh-
hez hasonló problémákat vetettek fel a szervezők, 
valamint az ezzel kapcsolatos jelenleg is folyó kuta-
tásokat kívánták bemutatni. 
Caroline L’Haridon, a Gárdonyi Géza Cisz-
terci Gimnázium francia lektora tartott elő-
adást az Eszterházy Károly Főiskolán. A bemutató 
alkalmával szó esett Franciaország egyes régióinak 
jellegzetességeiről, úgymint a népviselet, a nagyobb 
városok, látnivalók, valamint a helyi konyha spe-
cialitásaival is megismerkedhettek az érdeklődők. 
A program, amely a főiskolánkon kívül Eger több 
gimnáziumában is megtekinthető volt, végig francia 
nyelven zajlott. 
A Neveléstudományi Intézet Pedagógia Tan-
székének Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
rendezett programjára 2014. november 19-én 15 
órakor került sor Tanulás társadalmi keresztmetsze-
tekben címmel, melyen dr. Ollé János, dr. Kállai Ernő 
és dr. Győri János előadásai hangzottak el. 
A főiskolán 2014. november 27-én rendezték 
az immár komoly hagyományokkal bíró A 
fordítás arcai 8 című fordítástudományi kon-
ferenciát. A tudományos találkozón az elmúlt évek-
ben a Főiskola különböző egységeinek oktatói-kuta-
tói mellett hazai és külföldi meghívottak mutatták be 
a fordítás gyakorlatának és kutatásának különböző 
területein elért eredményeiket. A konferencia egyik 
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célja az volt, hogy lehetőséget és alkalmat nyújtson a 
nyilvánvalóan különböző szemléletmódot képviselő 
nyelvészeti, nyelvfilozófiai és irodalmi megközelíté-
sek ütköztetésére és termékeny párbeszédére. 
Háborúk és békék címmel emlékkonferenci-
át tartottak a Dózsa-féle parasztháború (1514), a 

vasvári béke (1664) és az I. világháború kitörésének 
(1914) évfordulója alkalmából az Eszterházy Károly 
Főiskolán.
A Comenius Kar a Magyar Tudomány Ünne-
péhez egy regionális konferenciát kapcsolt, 
amelynek kutatási-fejlesztési kerete a pedagógia. A 
konferencia-előadások bázisát egyfelől a Kar ok-
tatóinak a TÁMOP-4.1.2.B.2. Együttműködés az 
észak-magyarországi pedagóguskép-zés megújításá-
ért c. projekt K/5-ös moduljában végzett kutatásai, 
másfelől a régió egyes közoktatási intézményeiben 
újabban lezárt vagy éppen zajló pedagógiai fejleszté-
sek jelentették.
A szociálpedagógia jelene és jövője a változó-
társadalmi rendszerben címmel tartottak kerek-

asztal-beszélgetést a főiskolán november 27-én, csü-
törtökön. A szociálpedagógiát képző intézményeket 
a kezdetektől fogva jellemzi az, hogy minden évben 
találkoznak és a képzéshez kapcsolódó tudományos 
kérdéseket vitatják meg. Az idei évben több aktua-
litása is volt az Egerben megrendezett konferenci-
ának. A köznevelés az egyik legfontosabb terepe a 
szociálpdagógusoknak. A változó társadalmi környe-
zetben egyre több probléma jelenik meg az iskola 
falain belül – iskolai konfliktusok különböző társa-
dalmi csoportok között, drogfogyasztás – s közben 
a törvényi környezet változásából adódóan meg-
gyengült az iskolai gyermekvédelmi felelős státusza. 
Az iskolák egyre nagyobb igényeket támasztanak a 
képzés irányába, hogy a hallgatók terephelyként vá-
lasszák őket.
Az Eszterházy Károly Főiskolán 2014. novem-
ber 26-án 14 órától tartották az Intézményi 
Tudományos Diákköri Konferenciát. Az intéz-
ményi hagyományoknak megfelelően az intézmény 
öt karának BA-, MA-, BSc- és MSc képzéseiben 
résztvevő hallgatók a főiskolán működő közel 30 te-
hetségműhely által önállóan szervezett szekciókban, 
párhuzamosan mutatták be kutatási eredményeiket, 
illetve műalkotásaikat az országos konferenciához 
hasonlatos körülmények között. Műfajából adódóan 
a konferencia a tudományterületek széles spektru-
mát vonultatta fel a természettudományoktól a böl-
csészettudományokon át a művészettudományokig. 
A rendezvény elsődleges célközönségét a főiskola 
diáksága jelentette most is: immár hagyományosan 
az intézmény rektori szünet elrendelésével járul 
hozzá, hogy minél több hallgató vehessen részt a 
konferencián – ez idén sem volt másképp. 

Beküldött fotó

Európai Szociális
Alap


