Dr. Gaál Péterné felterjesztése Barkóczy Ferenc-díjra
Dr. Gaál Péterné, Zsuzsi, csaknem negyed százada dolgozik egyetemünkön, 16 esztendeje pedig
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szoros

együttműködésünket időben jócskán megelőzve az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, amikor
Szabó Miklós akadémikus általános rektorhelyettesi megbízatásának kezdetén a rektorhelyettesi
titkárságon először találkoztunk. Szabó Miklós rektorrá választásával dr. Gaál Péterné (a
továbbiakban csak: Zsuzsi) a Rektori Titkárságra került, és közeli munkatársakká akkor váltunk,
amikor 1997-től a Rektori Titkárság-vezetői feladatokat láttam el a ciklus végéig. A mindennapos
hivatali ügymeneten túl rengeteg esemény közös szervezése, előkészítése, számtalan hivatalos
látogatás lebonyolítása során tapasztalhattam meg Zsuzsi szervezőkészségét, amely ráadásul egy
végtelenül kedves, a gyakorta felpörgő rektori titkársági események közepette is nyugodt, higgadt,
mosolygós egyéniséggel párosult. Évnyitók, rendkívüli és soros díszdoktori avatások, Pázmányünnepségek protokolláris kötelezettségekkel járó feladatait láttuk el közösen, jó hangulatban, a
nehéz időszakokban egymást átsegítve. 2000 óta Zsuzsi – követve a 2 ciklus után leköszönt, ettől
kezdve miniszteri biztosi megbízatása mellett intézetigazgatói feladatokat ellátó rektorát – a
Régészettudományi Intézetének intézeti főmunkatársaként 4 régészeti tanszék és 6 régészeti
szakirány mindennapos adminisztratív, főleg tanulmányi feladatait látja el. A Rektori Tikárságon
megszerzett tudását, tapasztalatát lényegesen kisebb terepen, a Régészettudományi Intézetben
kamatoztatja – megint csak a hétköznapi intézeti ügymenet mellett – az államvizsgák
megszervezése vagy doktori védési jegyzőkönyvek kezelése, kitöltése, illetve egyes pályázatok
adminisztratív ügyvitele terén. Egyéb feladatai mellett ellátja az MTA-ELTE Interdiszciplináris
Régészeti Kutatócsoportjának adminisztratív teendőit is. Személyemben Zsuzsi a harmadik
intézetigazgatót kénytelen elviselni. Bár helyzetét nehezíti, hogy 2015. július 1., azaz dékáni
hivatalba lépésem kezdete óta a Dékáni Hivatalból próbálom napi szinten intézni a
Régészettudományi Intézet ügyeit is, Zsuzsi segítségével, aki napról napra továbbítja, áthozza a
legfontosabb leveleket, továbbítja az emailben érkező megkereséseket – köztük a dékáni
körleveleket – is, mindez gördülékenyen működik. És teszi ezt ugyanúgy végtelenül kedvesen, a
gyakorta felpörgő események közepette is nyugodtan, higgadtan, mosolyogva, úgy, ahogy
csaknem negyed százada megismerhettem. Megtiszteltetés számomra, hogy dr. Gaál Péternét,
Zsuzsit, kedves munkatársamat mint az Régészettudományi Intézet intézetigazgatója a Barkóczy
Ferenc-díjra felterjeszthettem.
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