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Előszó

 

Jubileumi kötetünk felépítése és témái egyaránt jelképezik a Szent Ignác Jezsu-
ita  Szakkollégium misszióját: a lelkiség, a közösségiség és a szakmaiság hár-
masára ráilleszteni a negyedik elemet, a társadalmi felelősségvállalást. Utóbbi, 

mint felépítmény fonja össze az előbbi 3 pillért. Általa válik a jövő keresztény ér-
telmisége már az egyetemi évek alatt is a klasszikusan passzív hallgatói szerepből 
kilépve konstruktív partnerré.

Bár idén már a X. kötetben jelenik meg a Jezsuita Egyetemi Kollégiumok hallgató-
inak munkássága, az első kiadvány még 2001-ben készült el. A 10 tanulmánykötet 
kiadásához 18 évre volt szükség. A kiadványokat átlapozva kitűnik a kötetek fejlődé-
se, hogy az idő múlásával egyre inkább az aktuális problémák és az interdiszcipliná-
ris megközelítések nyertek benne teret a leíró jellegű, vagy tudománykörök szerint 
elkülönültebb írások helyett. 

Az idei kötet megvalósulásáért köszönetemet fejezem ki a Barankovics István Ala-
pítványnak. Nagylelkű és inspiráló partnerként támogatta a kötet kiadását. Az Ala-
pítvány célkitűzései kiemelten fontosak számunkra, ezért bízunk benne, hogy tartós 
szövetségben tudjuk majd folytatni az együttműködést a jövőben. Magunk is valljuk 
a kereszténydemokrata megközelítésű válaszok nélkülözhetetlenségét korunk poli-
tikai-gazdasági kihívásai kapcsán. Tanulmányi rendünket és egyéb programjainkat 
egyaránt azzal a céllal szervezzük, hogy kiemelt figyelmet kapjon a közösségeinkben 
működő munkamegosztás értékrendi megalapozottsága.

Kívánom, hogy a kiadvány olvasása a megismerés örömével gazdagítson 
valamennyiünket. 

Sárvári Balázs
rektor

Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium
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Játékos szakkollégisták  
a Csopa TudományON Közösségi Estek nyitórendezvényén

Gondos szervezőmunka eredményeként májusban útnak indult a  Csopa 
TudományON Közösségi Estek sorozata. Az est egy rendezvénysorozat első 
alkalma volt, melyre a Csodák Palotájában került sor. 

A helyszínen megjelenteket és a  Galileo Webcast  online adását 
követőket  Paszternák András a Csopa   tudománykommunikációs vezetője 
köszöntötte. Házigazdaként  Pálffy Patrik  szólt a  Szent Ignác Jezsuita 
Szakkollégium  kiemelt tudománynépszerűsítő projektjéről, s konferálta 
fel az intézmény egyetemi hallgatóit (Saufert Eszter  ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar, Lévai Emese  BME Közlekedésmérnöki Kar, Berindza 
Donát  BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Füredi Barbara  PPKE 
BTK Kínai Tanszék) akik a „homo ludensről”, a játékos emberről tartottak 
előadásokat, pedagógiai, műszaki, gazdasági, bölcsészettudományi és 
kulturális szempontokból megközelítve a témát. 

Az est meglepetésvendége  Sütheő László  (Tudor játékcsalád) volt, aki  A 
stratégiai táblás játékok szerepe életünkben egy játszóházvezető szemlélődései 
alapján címmel tartott bemutatót. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 
interdiszciplinaritásához híven a  TudományON  célja is különböző 
tudományterületek megismertetése, különböző érdeklődési körök kielégítése, 
legyen az társadalomtudomány vagy természettudomány. A honlap a 25. 
Országos Ifjúsági Sajtófesztiválon elnyerte az Év Online Diákmédiuma díjat. 
A publikált cikkek száma meghaladta a 100-at, a honlaphoz tartozó Facebook 
oldal  pedig jelenleg több mint 2100 követővel rendelkezik. A Facebook 
felületén megosztott tartalmak átlagosan több mint 1000 olvasóhoz jutnak el, 
de a honlapot látogatók száma is magas.”

Forrás: http://csopamedia.blogspot.com/2018/05/jatekos-
szakkollegistak-csopa.html (2018. 06. 11.)




