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BÖJTE CSABA FERENCES RENDI SZERZETES:

„A karácsony arról szól, hogy
van remény, ne adjuk fel, fogjunk
össze, bízzunk egymásban!”
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INNOVÁCIÓ

Vizsgaközpont
nyílt a GTK-n
Speciális technikai felszereltségével és működtetési
koncepciójával nemcsak az
ELTE-n, de a teljes hazai
felsőoktatásban egyedülálló létesítmény nyílt.

ADÁSBAN

Elindult
az ELTE Podcast
Az ELTE Podcast november 5-én jelentkezett első
adásával, amelyben az ELTE Long című műsor
vendége Borhy László rektor volt. A podcastbeszélgetések havonta két alkalommal hallhatók, minden
hónap első, illetve harmadik péntekén, és összesen
tíz-tíz epizód várható.

November elején megnyitotta kapuit a GTK Rákóczi
út – Szentkirályi utca sarkán
található új vizsgaközpontja, amely a 21. század követelményeinek
maximálisan megfelel, sőt több szemponból megelőzi korát. Az
ELTE-nek néhány hónap alatt
sikerült kialakítani egy olyan
létesítményt, ahol a vizsgáztatás újszerű módon, egyedülálló technikai feltételekkel
valósulhat meg.
A hatalmas vizsgatérben
oszlopos elrendezésűek a
vizsgaállomások, az ülésrendet kivetítik. Egy-egy vizsgaállomáson monitor, billentyű
zet, egér és rajzolótábla, a
számítógépeken pedig betekintésgátló található. A vizsga minden mozzanata rögzített, tehát a számonkérés
körülményei teljes mértékben kontrolláltak, köszönhetően a speciális technikai felszereltségnek és működtetési koncepciónak.
A teremben egyszerre 200
főt tudnak vizsgáztatni; a hazai felsőoktatásban úttörőnek
számító létesítmény évi 200
ezer online számonkérést tesz
lehetővé megfelelően kontrollált körülmények között.

Az ELTE Kommunikációs, Marketing és Rekrutációs Igazgatóság (KMRI) és az Első Pesti
Egyetemi Rádió (EPER) együttműködésében született meg
az egyetemen egy szerethető és profi podcast ötlete. Hazánk legjobb médiatanszéke
az ELTE-n működik, ráadásul
a BTK-n található az Első Pesti
Egyetemi Rádió is, az egyik legrégebbi kisközösségi és jelenleg egyedüli, frekvenciával rendelkező egyetemi bázisú és
kötődésű rádió, így adott volt
minden ahhoz, hogy elinduljon
egy saját podcast.
Jamriskó Tamás, az EPER
főszerkesztője szerint a podcast „műfaj” egyre nagyobb
teret nyer a mindennapok-

KÖZÖSEN

Oktatási és kutatási
együttműködés a Richterrel
A Richter és az ELTE kutatási-oktatási együttműködésekről szóló megállapodást írt alá, amelynek
célja a magasan képzett, piaci igényeknek megfelelő tudással rendelkező gyógyszeripari kutatói
utánpótlás biztosítása és az ELTE-n meglévő
tudás hasznosítása.
A Richter Gedeon Nyrt., a cég
által alapított Richter Gedeon Talentum Alapítvány és az
ELTE képviselői által aláírt, öt
évre szóló együttműködési
megállapodás közös kutatási

projektekre, valamint az egyetemen folyó oktatás, azon belül is elsősorban a doktori képzés támogatására terjed ki.
Az együttműködés részeként a Richter alapítványa az

ban, elsősorban azért, mert
könnyen elérhető, bármikor
hallgatható tartalom, ami képes minőségi kiegészítő tevékenységként funkcionálni például sportolás, utazás vagy
akár mosogatás közben is.
November 5-én két műsorsorozat indult útjára. Az
„ELTE Long” című műsor célja, hogy mindarról beszélgessenek, ami az egyetem falain belül és kívül történik. Hatalmas tudásanyag áll rendelkezésre, továbbá kiváló oktatók dolgoznak az egyetemen,
akiket érdemes lenne jobban
megismerni. Emellett kulturális, művészeti és tudományos információkat is szeretnének eljuttatni izgalmas és
közérthető formában a közönségüknek. A másik sorozat az „ELTE Short”, amelyben
segítséget, praktikus tanácsokat igyekeznek adni azoknak
a fiataloknak, akik az egyetemre készülnek vagy már
az ELTE-n tanulnak. Az „ELTE
Long” minden hónap első
péntekén, az „ELTE Short” pedig minden harmadik pénteken jelentkezik, összesen tíztíz epizóddal.
A műsorok jelenleg a Spotify-on találhatók meg, ezen
kívül az EPER Rádió hangtárában és online, illetve földfelszíni sugárzásában is.

A Spotify mobilapp keresőjével
beolvasható a fotón lévő hangforma,
amely az ELTE Podcastre vezet

élettudományi és természettudományi kutatások iránt elkötelezett PhD-hallgatókat
megcélzó doktori ösztöndíjakat alapít. A 2021/2022-es
tanulmányi évtől kezdődően
négy tanévben hirdetik majd
meg a pályázaton elnyerhető ösztöndíjakat, amelyeket
minden évben 3–5 olyan 35
év alatti doktorandusz nyerhet el, akinek kutatási témája a gyógyszeripari érdeklődési körbe tartozik. Az ösztöndíjasok után az egyetem
is további jelentős támogatást kap majd, amit a doktori képzések fejlesztésére fordíthat.

Forrás: Facebook

MINDENNAPOK | VELÜNK TÖRTÉNT

IRÁNYTŰ

Számíthatunk
a tudományra
Szathmáry Eörs, az ELTE
TTK Biológiai Intézet egyetemi tanára nyitotta meg a
klímaválságról szóló előadásával a Magyar Tudomány Ünnepét.
A Magyar Tudomány Ünnepe a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) egy hónapon át tartó programsorozata, amelynek idei mottója „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a tudománynak meghatározó szerepe
van a jövő társadalmi, gazdasági átalakulásában. Az egyetem karai számos programmal kapcsolódtak be az ünneplésbe. Az ELTE-hez évtizedek óta kötődő Szathmáry
Eörs akadémikus, az MTA
Fenntartható Fejlődés Elnöki
Bizottság elnöke, az ELTE Biológiai Intézetének professzora az országos program nyitóelőadását „A szép, a rossz
és a fenntartható – milyen legyen, milyen lehet az új világ?” címmel tartotta meg.
Ebben Szathmáry Eörs akadémikus felvázolta, hogy a drámaian súlyos klímaválság számos szempontból tetten érhető. Ahhoz, hogy el tudjuk kerülni a klímakatasztrófát, minden
szektorban azonnali és radikális intézkedésekre van szükség, hiszen a most meghozott
döntések pozitív hatása nagyon sokára, esetenként ezeréves késéssel jelentkezik csak.

A kooperáció az oktatás mellett az egészségtudományi kutatások területére is kiterjed. Ennek keretében a következő öt
évben a cég és az egyetem együttesen indulnak állami
és uniós pályázatokon, valamint
közös kutatás-
fejlesztési
együttműködési projekteket valósítanak meg.
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KARÁCSONY | BELSŐ UTAKON
Adventkor azt kérjük
Jézus Krisztustól,
hogy adjon segítséget,
bátorítást és erőt, iránymutatást a továbblépéshez, a mennyből, az
égből, a természetfeletti
világból pedig áradjon
közénk a tisztánlátás és
a párbeszédre való kedv.
Böjte Csaba ferences
rendi szerzetes szerint
karácsonykor nem
kézzelfogható ajándékokra van a legnagyobb
szükségünk, hanem
egymás szeretetére.
– Milyennek látja az adventi
időszakot, amit idén megint járványhelyzetben élünk meg?

– Úgy látom, hogy az emberekből elfogyott a lendület, elfáradtak, talán ennek is köszönhető, hogy rengetegen válnak, és
megnőtt az öngyilkosságra való hajlam is. Felmerül mindenkiben a kérdés, hogy ilyenkor mit
lehet csinálni. Egyfelől kétségbe is lehetne esni, és el lehet keseredni, vagy lapulni, mint mag
a hó alatt, de a keresztény emberek más megoldást választanak. Istentől segítséget, lendületet, bátorítást, erőt, a továbblépéshez iránymutatást kérnek. Jézus Krisztust hívjuk adventhez, bízunk abban, hogy a
mennyből, az égből, a természetfeletti világból áradni fog kö-

BÖJTE CSABA FERENCES RENDI
SZERZETES: „A KARÁCSONY
ARRÓL SZÓL, HOGY VAN
REMÉNY, NE ADJUK FEL,
FOGJUNK ÖSSZE, BÍZZUNK
EGYMÁSBAN!”

A fény
diadala
Böjte Csaba:
„Gondolkozzunk, hogy mi
magunk hogyan tudunk
ajándékká válni!”
gyalnak. A Jóistennek is írhatnak levelet, de írnak ők a támogatóinknak is. Több mint 15 éves
programunk, hogy a leveleket
eljuttatjuk olyan emberekhez,
akik szeretnének „Angyallá” válni. Mindenkit arra kérünk, hogy
hatezer forint értékben állítson
össze csomagot, majd a kamionnyi ajándékot elszállítjuk Erdélybe, közel nyolcvan helyre,

nak olyan feladatot, amit nem
lehet megoldani. Maga a karácsony a fény diadala a sötétség
felett, a remény diadala a kétségbeesés felett. A karácsony
arról szól, hogy van remény, ne
adjuk fel, fogjunk össze, bízzunk
egymásban. Ha Isten bízik bennünk, akkor mi miért ne bíznánk
magunkban vagy egymásban?
– Mi az, amit ezzel az üzenettel,
hogy bízzunk magunkban és
egymásban, meg szeretne tanítani a
gyerekeknek?

zénk a lendület, a tisztánlátás, a
párbeszédre való kedv, az új ötletek, meglátások. Jézus maga mondta: „Gyertek hozzám
mindnyájan, akik elfáradtatok, s
akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket.” Én is ezt a reményt, biztatást hordozom körbe a gyerekek, kollégák között.
Minket is lehúz az az állapot,
ami most van. Az az én dolgom,
hogy lelkesítsem őket, mint a jó
edző, elmondom nekik, hogy
képesek vagytok bajnokok lenni.
– A gyerekekkel közösen hogyan
hangolódnak az ünnepekre? Hogyan
lehet őket bevonni a karácsonyi
készülődésbe?

– A gyerekeket biztatom, hogy
fogalmazzák meg a vágyaikat,
álmaikat, írjanak levelet az An-

ahol a Dévai Szent Ferenc Alapítvány pártfogásában élő ezerkétszáz gyermek él. Fontos az,
hogy higgyünk abban, kérhetünk, megfogalmazhatjuk a kéréseinket egymás és a nagyvilág
felé is.
– Mi Ön szerint a karácsony üzenete?

– Sokszor beszélünk arról, hogy
mi miben hiszünk. Nagy kérdés
inkább, hogy Isten miben hisz.
A Mennyei Atya, amikor el merte fiát küldeni a világba, és Jézus eljött közénk, ők hittek abban, hogy az emberiséget meg
lehet tanítani a szeretet parancsára. Lehetetlen feladatra Isten
sem vállalkozik, tehát biztosan
úgy gondolta, hogy fog ez menni. Nem hiszem, hogy a Mennyei
Atya adott volna Jézus Krisztus-

– Mi építünk, gyerekek és felnőttek egyaránt, korlátokat magunk köré. A gyereknél sokszor
azt látom, nem nézi ki magából,
hogy például le tud érettségizni és utána el tudja végezni az
egyetemet, majd családot alapít és boldogan él. Ezek olyan
elérhetetlennek tűnő álmok,
amikről úgy gondolják, hogy
nem képesek rá. Én azt szeretném, hogy a korlátaikat feszegessék. Egy pedagógusnak az
a feladata, hogy a rábízott növendéknek, diáknak megmutassa, hogy te több vagy, mint
amit magadból kinézel. Hihetetlenül fontosak a lelkesítő, bátorító, erőt adó szavak. Magamat
egy jó edzőhöz tudnám hasonlítani, aki ugyan nincs ott a csapattal a pályán, de legalább an�nyira küzd, mint ők.
– Mi a „legértékesebb”
ajándék, amit
karácsonykor egymásnak
adhatunk?

– Pénzért kézzelfogható ajándékot venni talán a legegyszerűbb
megoldás,
ám a személyesebbnek mindenki sokkal
jobban örül. Gondol-

junk csak arra, hogy karácsonykor Jézus Krisztus maga volt az
ajándék. Nem hozott a Men�nyei Atyától ajándékot, ő maga
akart lenni az. Gondolkozzunk,
hogy mi magunk hogyan tudunk ajándékká válni! Nem árt
ismerni a másik szeretetnyelvét
sem, mert minden ember másképp éli meg és fejezi ki a szeretetét. Például valaki akkor bol-

le vagyunk kötelezve, és nagynagy hála és szeretet van a szívünkben az ELTE iránt. A Márton
Áron Kollégiumban közel ezernyolcszáz zarándokot tudtak fogadni nagyon jó körülmények
között. Mi a zarándoktársakkal,
a gyerekekkel, szüleikkel, rokonaikkal és a tanárokkal nagyon
örültünk annak, hogy eljutottunk
erre a nagyszerű ünnepségre

„Ha Isten bízik bennünk, akkor mi
miért ne bíznánk magunkban vagy
egymásban?”
dog, ha megdicsérik, míg mások az együtt töltött minőségi
időt igénylik.
– Az idén megrendezett Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszuson
az ELTE szállást adott közel
ezernyolcszáz zarándok számára.
Köztük voltak Önök
is. Hogyan fogadták
a felajánlást?

– Nagyon
meghatódtunk ettől a
nemes gesztustól, azóta is

és részt vehettünk az utolsó két
nap programján. Mindannyiunk
számára hatalmas élmény volt
ott lenni a pápai szentmisén. Éjjel utaztunk vissza, és hajnalban
érkeztek haza a vonatok, aznap
pedig kilenctől kezdődött a tanítás az iskolában. Én
nem mondtam egy
szóval sem, hogy
kell menni iskolába, vagy sem, ennek ellenére minden gyerek ott volt.
Úgy gondolom, az
ünnepségen annyi
erőt, lendületet
kaptak, hogy ennek köszönhető
az is, hogy mosolygósan várták a tanítást,
nem éreztek
fáradtságot.
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PÉNZÜGYEK | ÁTLÁTHATÓ RENDSZERBEN
kora bevétellel és kiadással számolhatnak. Ezek ismerete lehetővé teszi a kari
vezetés és a kari közvélemény számára
a kari működés mélyebb összefüggéseinek megértését, megismerését.
– Hogyan alakult az idei költségvetés
teljesítése? Mire számítanak jövőre?

– Kiegyensúlyozott, stabil, átlátható és
kiszámítható gazdálkodást folytattunk az
idén, minden szervezeti egységünk számára a működéshez szükséges forrásokat biztosítani tudtuk. Ugyanakkor el kell
mondanunk azt is, hogy a rendelkezésre álló források sem az akadémiai, sem a
központi területek vonatkozásában nem
adtak lehetőséget az érdemi, minőségi előrelépéshez. A jelenlegi ismereteink
alapján az állami fenntartásban maradó
felsőoktatási intézmények költségvetése várhatóan a tavalyi bázishoz hasonlóan alakul majd. Az ITM számára egy hétpontos levélben gyűjtöttük össze azokat
a javaslatainkat, amikről úgy gondoljuk,
hogy fontos lenne megjelenniük a 2022es költségvetési évben. Amennyiben a
javaslatainkat figyelembe veszik, akkor
– ha feszesen is, de – biztosítható az
egyetem következő évi működése.

ROZGONYI
MIKLÓS, AZ ELTE
GAZDASÁGI
FŐIGAZGATÓJA:
STABIL ÉS
KISZÁMÍTHATÓ
GAZDÁLKODÁSRA
TÖREKSZÜNK

Biztos
alapok
A teljes egyetemi költségvetés három évvel ezelőtti átalakításának
köszönhetően egy átláthatóbb és igazságosabb modell került
bevezetésre. A digitális workflow pedig az adminisztrációs
folyamatokat könnyíti meg, hozzájárulva a hatékonyabb
munkavégzéshez. Az elmúlt évek fejlesztéseiről és a 2022-es
költségvetési tervekről Rozgonyi Miklóssal, az ELTE gazdasági
főigazgatójával beszélgettünk.
– Már hetedik éve dolgozik az ELTE Gazdasági
Főigazgatóság vezetőjeként. Ez idő alatt
több jelentős fejlesztésre is sor került
az átlátható és hatékony munkavégzés
érdekében. A költségvetés terén is voltak
mérföldkőnek számító változtatások.

– Három évvel ezelőtt a teljes egyetemi költségvetés szerkezetét sikeresen
átalakítottuk, és mind a karok, mind a
központi szervezetek számára egy sokkal átláthatóbb és igazságosabb modellt
vezettünk be. Az egyetemi bevételekből
a központi költségvetéshez való hozzájárulás aránya folyamatosan csökkent
az elmúlt években. A kancellári rendszer bevezetésekor a 27 százalékos hozzájárulási arány a jelenlegi 19 százalékra
csökkent! Az egyetemen decentralizált
gazdálkodás folyik, ami azt jelenti, hogy
a fenntartó, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásából és a saját bevételeinkből álló nagy
egyetemi költségvetés fel van bontva
részegységekre. Fontos szerep jut tehát
a karoknak, illetve a központi egységeknek: a rektori területhez tartozó akadémiai vonalnak és a támogatást biztosító
kancellári szervezeteknek.

– A karok számára hogyan tették egyszerűbbé
a költségvetési tervezést?

– Korábban mindegyik kar mind tartalmilag, mind formailag teljesen eltérő
módon állította össze a saját költségvetését. Az elmúlt években kialakítottunk
egyfajta sablont, amely tartalmi és formai szempontból is jelentős előrelépést
jelent a korábbiakhoz képest. 2019-ben
kísérleti jelleggel még csak néhány,
2020-tól pedig már minden kar számára előírtuk a kari költségvetések szervezeti szintű tagolását. Ennek köszönhetően a kar, illetve a szervezeti egység vezetőinek objektív adat áll rendelkezésére
arra vonatkozóan, hogy pontosan mek-

– Az államilag finanszírozott felsőoktatási
intézményekkel szemben az alapítványi
formában működők költségvetés terén
jelentős többletforrással rendelkeznek.
Gondolkodtak már azon, hogy megpróbálják
kihasználni ezt a lehetőséget?

– Személy szerint örülnék annak, ha az
egyetemünkön lenne egy olyan fórum,
ahol a rektori, kancellári és kari terület
képviselői diskurzust tudnának folytatni,
legalább elméletileg foglalkoznának a
felsőoktatási modellváltással. Az egyetemünkben rengeteg potenciál van, és
ennek csak egy részét használjuk ki, mert
azok a források, amelyek elsősorban az
oktatás fenntartását célozzák, nem teszik
lehetővé, hogy jó ötleteket, új kutatási
területeket, gondolatokat is finanszírozzanak. Azonban ha egy előnyös finanszírozási szerződést kötünk, akkor ezeket
is támogatni lehetne, értékeket teremthetnénk. Jelenlegi információink alapján a modellváltó intézmények a működésükre a korábbi költségvetésük mintegy kétszeresét fordíthatják. Miután a
modellváltó egyetemek finanszírozását
is jelentős részben az állam adja, a változás előnyét én inkább abban látom, hogy
a modellváltó intézmények esetében
a finanszírozáson túlmenően további
előnyt jelenthet, hogy beszerzési korlátozásoktól mentesen, a vagyonhasznosítási lehetőségeket maximálisan kihasználva tudnak működni. Természetesen
azt is végig kell gondolni, hogy a modellváltás milyen kockázatot jelent az adott
intézmény számára.
– Visszatérve a fejlesztésekre, milyen
előnyökkel jár a digitális workflow bevezetése
a gazdasági folyamatokban?

NEGYVEN NAPIG MÉLYALTATÁSBAN
„Sajnos későn kaptam meg az első oltásomat, valószínűleg ennek köszönhető,
hogy megbetegedtem. A kórházban lélegeztetőgépre kerültem, és negyven napig tartottak mélyaltatásban, válságos volt az állapotom. A szakszerű és gondos
ápolás következtében mégis sikerült túlélnem a legnehezebb időszakot. Ezúton
is köszönöm minden egészségügyi dolgozónak a segítséget és a kollégáimnak
a sok jókívánságot! A történtek óta mindent megpróbálok megtenni azért, hogy
mással hasonló ne fordulhasson elő: FFP2-es maszkot osztok időszakonként a
kollégáimnak, de a leghatékonyabb védekezésnek az oltást tartom, ezért mindenkit arra buzdítok, hogy oltassa be magát!”

– A kancellár úr egyik legfontosabb elvárása a felsővezetőivel kapcsolatban az
egyetemi folyamatok minél teljesebb körű digitalizációja. Úgy érzem, hogy ezen
a területen ebben az évben nagyon sokat sikerült előre lépnünk. A Gazdasági
Főigazgatóságnak a fejlesztőkkel közösen sikerült olyan digitális workflow-t kialakítania, amely megvalósítja az iktató-,
a pénzügyi-számviteli és az utalórendszer integrációját, lehetővé téve a papírmentes iroda megszületését. Az integrált
számviteli nyilvántartó rendszer előnyei
közé sorolható többek között a home
office munkarend támogatása, a bizonylatfeldolgozás, -jóváhagyás átfutási idejének csökkentése, a fizikai postázási feladatok minimalizálása, a hiteles elektronikus bizonylatok rendezett, könnyen
visszakereshető tárolása, a munka- és
költséghatékonyabb munkavégzés feltételeinek biztosítása. A workflow első
ütemben a köznevelési, rektori és központi kancellári egységek bizonylatfeldolgozási folyamataiban került bevezetésre. Terveink szerint 2022 első negyedévében a kari hivatalokban is elindítjuk a
korszerű és fenntartható bizonylatfeldolgozási rendszert. Ismereteim szerint jelenleg zajlik a HR-terület folyamatainak
digitalizálása is, és a gazdálkodással közösen ez a két megújuló igazgatási szervezet már az egyetemi adminisztráció
nagyobbik részének elektronikus ügyvitelét tudja majd biztosítani. Ezzel a magyar felsőoktatási intézmények között kivételes helyzetbe tudnánk kerülni.

Amennyiben a
javaslatainkat
figyelembe veszik,
akkor – ha feszesen
is, de – biztosítható az
egyetem következő évi
működése.

A koronavírus-járvány hogyan hatott a
Gazdasági Főigazgatóság mindennapjaira?
Miképpen alkalmazkodtak a szigorításokhoz?

– Minél gyorsabban ki kellett alakítanunk a home office munkavégzés feltételeit, és mindössze néhány hét alatt
sikerült átállnunk a papírmentes folyamatokra. A munkafolyamatok megszervezése mellett fel kellett mérni a munkatársak átoltottságát is. A jogszabály szerint, aki december 15-éig nem szerzi
meg a szükséges oltásokat, annak
fizetés nélküli szabadságra kell mennie.
A bizonytalankodó kollégákat megpróbáltam meggyőzni az oltás fontosságáról a saját példámmal, ugyanis magam
is nagyon súlyos, koronavírus okozta
betegségből gyógyultam fel, amelyet
orvosaim kisebb csodának tartottak.
Az ünnepi időszak közeledtével szeretném megköszönni valamennyi munkatársam elmúlt évi áldozatos munkáját, és
kívánok mind a szűkebb munkahelyi környezetemnek, mind az egyetemi közösség egészének áldott, békés karácsonyt,
jó egészséget és boldog új esztendőt!
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ÉVÉRTÉKELÉS | EGYÜTT SIKERÜLT
FOLYAMATOSAN ÉPÜL-SZÉPÜL A LÁGYMÁNYOSI CAMPUS

Sikeres (fel)újítások
A 2021-es évben a Lágymányosi Campuson több
fejlesztés is megvalósult, az Északi (Fizikai)
tömbben komplex felújítási munka zajlott
januártól novemberig, a Déli tömbben pedig egy
vadonatúj Covid-labort alakítottak ki.
Az Északi tömb
rehabilitációjáról
A Lágymányosi Campus Északi (Fizikai) tömb rehabilitációja
című beruházást – az eredményes közbeszerzési eljárást követően – a nyertes vállalkozó
2021. januárban kezdte meg.
A beruházás első fázisában elkészült a -1 és a 3–6. emeletek
(Fizikai Intézet) hallgatói és kutatólaboratóriumainak és irodáinak felújítása, amelynek
eredményeként ezeken a szinteken kizárólagosan a Fizikai
Intézet egyes szervezeti egy-

ségei, hallgatói és kutatólaborjai kerülnek elhelyezésre. A beruházás második fázisában a 2.
emelet átalakítása következett:
itt a korábbi fizikalaboratóriumok helyett is a Társadalomtudományi Kar tanszéki irodái
és tantermei kapnak egységes
elhelyezést, így a Társadalomtudományi Kar hosszú évek
kényszerű széttagoltsága után
végre egy közös emeleten kapott helyet. A beruházás harmadik, utolsó fázisában (a Társadalomtudományi Kar tanszékeinek és hivatalainak leköltözése után) a 7. emelet felújítása került sorra, ahol hosszú
távon az Informatikai Kar ipari

A JOGI, HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÉS KÖZBESZERZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐIVEL
BESZÉLGETTÜNK AZ IDEI ÉVRŐL

Mit teszünk a fa alá?

tanszékei, illetve Kompetencia
központja, valamint a „Csináljunk Együtt Informatikát” nevű
IK-s Kuckó kapott elhelyezést.
A beruházás teljes költségvetése meghaladta a bruttó 500
millió forintot.
A Covid-laboratórium
építéséről
Az ELTE a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2016. december 13-ai döntése alapján – konzorcium
vezetőként – a Felsőoktatási
és Ipari Együttműködési Köz-

pont Kutatási Infrastruktúra
Fejlesztése című program
(FIEK projekt) keretében közel
1,6 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatást nyert el
molekuláris biomarker kutatási és szolgáltatási központ
megvalósításához. Ennek a
projekt
nek egyik meghatározó eleme egy 440 négyzetméter alapterületű (labor és
kiszolgáló területek) molekuláris biomarker-laboratórium
létrehozása, amely mintegy
500 millió forintból épült meg
a Lágymányosi Campus Déli tömb alagsorában – műszaki átadására 2021. november
30-án került sor.

Az idei év a járvány miatt megváltozott munka
feltételek mellett a folyamatos, magas szintű
működés fenntartásáról szólt: a digitális eszközök
használatának megerősítéséről és folyamatba
szervezéséről; mindez a kitűzött intézményi
célok teljesítése, az oktatás és kutatás feltételeinek
biztosítása, a dolgozók és a hallgatók számára
nyújtott szolgáltatások javítása mellett.
A SHÜTI (Speciális Hallgatói Igényeket Támogató Iroda) a szokásos feladatain felül számos
programot tartott négyszáznál is több speciális szükségletű ELTE-s hallgató számára: többek között online nyílt napot középiskolásoknak, nulladik napot
speciális szükségletű gólyáknak.
Emellett a Neptun-felület és a
munkavédelmi tananyag akadálymentesítésére, új továbbképzések megszervezésére is
gondot fordítottak. A Quaestura
Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában nem okozott gondot sem
az online, sem a hibrid időszak
kettős ügyrendje, és a külföldi
ösztöndíjas hallgatók teljes körű
egészségbiztosítását is megoldották. A Karrierközpontnak sikerült megmozgatni az egyetemi polgárokat: az évben kétszer
is volt „Karriernap Online”, és
„SportONline”, szeptemberben
pedig két év után ismét személyesen vehettek részt a dolgozók a „Sportnapon”. Az Excel- és
Word-kurzusok, az angol és német nyelvtanfolyamok iránt folyamatosan nagy az érdeklődés.
Sikeres a nemzetközi hallgatók
számára szervezett négyalkalmas, angol nyelvű, karriertémájú workshopsorozat.
Szeptember végén újra támogatást nyertek a „családbarát munkahely” pályázaton. A fiatal munkatársak közül sokaknak nagy segítség volt a babaköszöntő, a lakásvásárláshoz és
-felújításhoz, valamint nyaraláshoz nyújtott, vagy éppen szociális rászorultság miatt kifizetett támogatás is.
Bővült és megújult a kollégiumi kapacitás is: a Márton Áron
Szakkollégiumot renoválták, míg
a Nándorfejérvári úti Kollégi-

um energiafelhasználása javult,
és megnyitottuk a Zágrábi utcai
Kollégiumot. Ezúton is köszönet a hallgatóknak és szervezőknek egyaránt az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus önkéntesei és vendégei elszállásolásával kapcsolatos közreműködésért.
Az Alumni mozgalom is fejlődött az elmúlt időszakban, ami
nemcsak az online felületeken
látszik, hanem rendezvényeiken
is, így a fiatal alumnusokkal szervezett „ELTE Sikerek Veled” sorozatban. Találtak pályázati forrást

és a jelenléti ív vezetését szolgáló ELME-program, amelyet jövő évtől a karokon is bevezetnek. A bérszámfejtéshez szükséges adónyilatkozatokat, valamint adóigazolásokat és havi fizetési jegyzékeket, értesítéseket mindenki a személyes informatikai tárhelyén kapja kézhez a
DÖR-ben.
A beszerzések előkészítését
gyorsítja az egyetemi fejlesztésű online felületek (pl. travel.elte.
hu nemzetközi utazásszervezési
felület, az informatikai tárgyakra
pedig a kef.elte.hu) és szerződéseket kezelő modulok (pl. Fluenta R2P) fejlesztése.
A közbeszerzéseket illetően
idén közel harminc nagy értékű,
hirdetménnyel induló eljárást
bonyolítottak kutatási eszközök
beszerzésére, az infrastruktúra
fejlesztésére és építési beruházá
sokra, amelyekkel jelentősen javultak az oktatási épületek. Több

tehetséges, anyagilag rászoruló
hallgatók megsegítésére is.
Az Emberi Erőforrás Igazgatóság igazolja, hogy megnőtt az
egyetemen a fluktuáció, az új jelöltekkel pedig Teams útján zajlik az állásinterjú. A mindennapi ügyintézésben megengedett
(sőt előnyben részesül) a digitális
út, a szervezeti egységenként kialakított közös tárhelyek jól szolgáltak erre. Jövő év elején indul az elektronikusan irányított
HR-munkafolyamat, amelyhez
a dolgozók részéről a már széles
körben elterjedt ügyfélkapus jóváhagyás lesz szükséges. A központi egységekben már bevezetésre került (és sikerrel debütált) a szabadság nyilvántartását

mint negyven nagy beszerzési eljárást folytattak le informatikai központi keretszerződésekben, és saját dinamikus beszerzési rendszerükben is már több
nagy értékű szerződést kötöttek.
A Jogi Igazgatóság idei tevékenységében kiemelendő a
szellemi tulajdonkezelési szabályozás megalkotásában való közreműködés és a működés
minden területének szerződésmintákkal történő támogatása.
Az egyetemi honlap munkatársaknak szóló oldalán tematikus oldalon rendeztük az egyes
ügytípusok kezelésére vonatkozó tudnivalókat és a digitális eszközök használatát segítő oktatóanyagokat, videókat.
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ADATOK | MÉRLEGEN A VALÓSÁG
meg. Nemzetközi szerepvállalásunkat erősítik az Erasmus+
program keretében működtetett
stratégiai partnerségi programok
(4 darab), amelyek során összesen 17 külföldi partneregyetemmel, illetve szervezettel dolgozunk különféle projekteken.
A pandémia éreztette hatását
a hallgatói mobilitás terén is: 525
kiutazó és 569 beutazó erasmusos hallgató volt 2021-ben.
Hatalmas előrelépés ugyanakkor, hogy a hallgatói mobilitást
elősegítendő 51 szak tantervébe beépült már a mobilitási ablak, 118 szak esetében pedig ún.
kreditmegfeleltetési táblázattal
segíti az egyetem a hallgatóit abban, hogy ne évhalasztás legyen
a külföldi mobilitás ára.
Kimagasló eredményként tekintünk az európai egyetemi
szövetség, a CHARM-EU mesterszakjának, a fenntarthatóság globális kihívásai MA-nak
az elindulására, ez a szövetségben részt vevő öt egyetem
nemzetközileg akkreditált közös képzése.

MOZGALMAS ÉS EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT AZ ELTE AZ OKTATÁS TERÉN

Beszédes számok
Ahogyan azt megszokhattuk, az ELTE 2021-ben is
szép eredményeket mutatott fel az oktatás terén –
ezeket az Oktatási Igazgatóság hatáskörébe tartozó
ügyeken keresztül mutatjuk meg.
A ELTE hallgatói létszáma soha nem volt olyan magas, mint
2021-ben: közel 36 000 hallgatónk van, 20 százalékkal több,
mint hazánk második legnagyobb egyetemének. A hallgatók 66 százaléka alap- és osztatlan képzésre jár, mesterképzésen
19 százalék, doktori képzésben 5
százalék, szakirányú továbbképzésben 6 százalék, felsőoktatási szakképzésben 1 százalék vesz
részt. A diákok 79 százaléka nappali, 17 százaléka levelező és 4
százaléka esti munkarendben
folytatja tanulmányait. A külföldi hallgatók száma közel 4200,
közülük immár 1606 fő Stipendium Hungaricum ösztöndíjas (a
program és az ELTE népszerűségét jelzi, hogy idén 40 százalékkal nőtt a jelentkezők száma).
Új szakok, új irányok
A létszámnövekedés jelentős
mértékben köszönhető a gazdász képzéseink felfutásának, illetve a képzési portfóliónk sikeres menedzselésének. Ez utóbbi további lehetőségeket rejt
magában, mivel 2021-ben hét
új szak létesítéséről és/vagy indításáról döntött a Szenátus, valamint kilenc, korábban már nyilvántartásba vett szak tizenhat új
specializációval lett gazdagabb,
ezen kívül két új duális képzés is
indult. A doktori iskolák képzési terveit tizenkét esetben módosították, és három új doktori
programot hoztak létre a bioló-

gia és fizika területén. A Szenátus szakok és szakirányú továbbképzések esetében ötvenöt tantervmódosításról döntött, egy
orosz orvosi egyetemmel pedig
együttműködési megállapodás
született új, közös képzés létesítése és indítása céljából.
Értékelik a tehetséget
Ahhoz, hogy az oktatók az online térben is megfelelő minőségben tudjanak órát adni, 97
oktatásmódszertani és szoftverhasználati képzést szervezett az
Oktatási Igazgatóság, amelyet
768 oktató vett igénybe. A csoportos továbbképzések mellett lehetőség nyílt idén személyes konzultációra is, amely során öt e-learning-szakértő áll
rendelkezésre. Új típusú képzések is megjelentek: a drop-insessionök (szinkron online miniképzések) és a self-paced (önjáró, azaz facilitátori közreműködést nem igénylő, online) kurzusok, amelyekre eddig 147 fő regisztrált. Az oktatói kiválóság erősítése, megőrzése mellett nagy
hangsúlyt fektet az ELTE a tehet-

séges hallgatóira is. Számukra
nemcsak pályázati lehetőséget
biztosít, hanem kutatást segítő,
TDK-felkészítő és kommunikációs (OTDK-előadói, liftbeszéd)
tréningeket is szervez: összesen
43 – magyar és angol nyelvű –
képzésen 805 hallgató vett részt.

Szó kell essék a Neptun egy saját fejlesztésű alkalmazásának
bevezetéséről is: a VIRChart azt a célt szolgálja, hogy az egyetemi vezetők döntéshozatalát támogassa a Neptunból és/vagy
külső forrásból származó adatok vizuális, többféle nézetből való megjelenítésével. A fejlesztés országosan egyedülálló, alkalmazásában pedig hatalmas potenciál rejlik, különösen a Szenátus által szeptemberben elfogadott négyéves ELTE Minőségfejlesztési program végrehajtása során kívánnak rá támaszkodni.

Ablak a világra
A nemzetközi ügyek terén eddig
el nem érhető lehetőséget sikerült megragadnia az egyetemnek: az Európai Bizottság megbízásából az ELTE által vezetett
konzorcium fejleszti az európai
felsőoktatási térségben használatos Erasmus+ applikációt.
A fejlesztés jelenleg is zajlik, de
a 23 nyelven elérhető applikációt már 120 ezren használják Európa-szerte. Szintén az ELTE végzi az app működéséhez kapcsolódó összeurópai ügyfélszolgálatot. E feladatok ellátásával az
ELTE egy elit klubba került be,
ami további perspektívákat nyit

Fókuszban a pénzügyek
Az egyetem 2021-ben összesen 9 milliárd forint értékben
fizetett ki hallgatói ösztöndíjat. Az ösztöndíjak 20 százaléka teljesítmény-, 15 százaléka szociális alapú, míg 55 százaléka a Kormány által a képzés és kutatás minőségi emelése céljából biztosított juttatás. Az egyetemre Neptunban
nyilvántartott hallgatói befizetés 4,284 milliárd forint összegben történt. Ennek 86 százaléka az „önköltség”, azaz a képzés díja, míg a többi valamilyen szolgáltatási díj. Kifejezetten népszerű a 2019-ben bevezetett bankkártyás fizetési mód
(SimplePay): a befizetések harmada ezen az úton történik.

ELTE KARRIERNAP ONLINE, 2021. ŐSZ

A munka dandárja

Idén ismét Microsoft Teamsen zajlott a nagy sikerű
„ELTE Karriernap” rendezvény november 17–18.
között, ahol minden érdeklődő megtalálhatta, amit
keresett.
A kétnapos rendezvényre 26
piaci és állami munkáltató, valamint 17 közoktatási intézmény regisztrált, illetve 890
érdeklődő látogatott el online.
A kiállítók a Microsoft Teams
felületén színes programok-

kal, álláskeresési tanácsokkal
és előadásokkal várták a közönséget.
Az idei Karriernap is rengeteg munkalehetőséget kínált:
tanári állások, multinacionális cégek ajánlatai, kisvállalko-

zások, valamint a közszféra által kínált lehetőségek között lehetett böngészni. A „Karriernap
Online” csoportban a nagyobb
cégek saját csatornát kaptak,
ahova feltölthették bemutatkozásukat, ajánlataikat, és videós
előadást is indíthattak. A csatornán keresztül egy kattintással kapcsolatba lehetett lépni a
cégek képviselőivel, de lehetőség nyílt az ajánlatok közötti ke-

resés mellett arra is, hogy lájkot
vagy kommentet küldjenek a
szimpatikus hirdetésekre.
Már csak a nyereményjáték
miatt is érdemes volt aktívan
részt venni a programokban és

minél több céggel felvenni a
kapcsolatot, mert így kódokat
lehetett gyűjteni. Minél több
kódot gyűjtött valaki, annál nagyobb eséllyel lehetett övé az
értékes nyeremények egyike.
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TALENTUM | HAZAI KIVÁLÓSÁGOK
Magyarországon rekordösszegű
szerződést kötött az ELTE
világhírű kutatói által alapított
startup, a Motorpharma Kft.
és a Novartis volt vezetői által
jegyzett Aditum Bio nevű
amerikai kockázatitőke-társaság azzal a céllal, hogy a
krónikus izomgörcsöket oldó
MPH-220 gyógyszerjelölt további
fejlesztését folytatni tudják.

MEGKÖTÖTTÉK MINDEN IDŐK
LEGNAGYOBB MAGYARORSZÁGI
GYÓGYSZERFEJLESZTÉSI
SZERZŐDÉSÉT

Egészséges
ambíciók
Fontos megjegyezni, hogy
a Motorpharma nem szeretne megállni egyetlen gyógyszerjelöltnél, hosszú távú céljuk, hogy továbbiakat juttassanak el klinikai fázisokba a
Motric Bióhoz hasonló projektcégek által. A fejlesztések
korai fázisait Magyarországon, a Motorpharma hatáskörében végeznék, ahol az
erre alkalmas csapatot nemzetközi szakértőkkel kívánják
bővíteni.

EGYEDÜLÁLLÓ PÁLYAMŰVÉÉRT KAPOTT KITÜNTETÉST AZ ELTE ADJUNKTUSA

A mesteredző
mestermunkája
„A sport szolgálatában” kategóriában a Magyar
Olimpiai Bizottság fair play díjban részesítette
Rausz-Szabó Attila egyetemi adjunktust, világbajnok
kenust és mesteredzőt. Az indoklás szerint az oktató
munkája nemcsak a saját sportágában, hanem az
egyetemes sport világában is egyedülálló.
Az ELTE Egészségfejlesztési és
Sporttudományi Intézetének
oktatója, Rausz-Szabó Attila
nemcsak ötszörös világbajnokként és mesteredzőként bizonyított az élsportban, de oktatóként is sokat tett azért, hogy

kajak-kenu edzők a tanulmányaikat magasabb szinten is
folytatni tudják. A Pécsi Egyetem elvégzése után ő maga is
tovább bővítette tudását a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi doktori iskolá-

Rausz-Szabó Attila ars poeticája: „Az edző legfontosabb erénye
a hitelesség, az eredményt jól felépített és jövőbelátó edzésprogramokkal biztosítja. Munkáját tudományos mérési módszerekkel támasztja alá.”

jában, ahol 2017-ben végzett.
Úgy érezte, hogy a hatéves
doktori iskolával lesz teljes a tudása, élsportolói és edzői tapasztalataival együtt pedig érdemben tud hozzájárulni a tehetségek fejlődéséhez.
Jelentős inspirációt jelentett számára Csíkszentmihályi
Mihály flow elmélete, amelynek
téziseit az edzésekbe is beleépíti; ő maga is kutatta és megtapasztalta, hogy teljesítményfokozó hatással bírnak. Minden
edző esetében fontosnak tartja, hogy azok pedagógiai profiljukat erősítsék, hiszen hatékonyan motiválni és tudást átadni sportolói tapasztalataik mellett csak ezzel a tudással felvértezve tudnak.

csupán a betegek harmadánál hatékonyak, és mivel az idegrendszert befolyásolva fejtik ki a hatásukat, súlyos mellékhatásokat is okozhatnak. Az MPH-220
gyógyszerjelölt közvetlenül az izom-ös�szehúzódásért felelős izomfehérje működését célozza, ezzel 100 százalékos
hatékonyságot és mellékhatás nélküli kezelést jelenthet a betegek számára.
Az MPH-220 esetében azt remélik,
hogy nagyjából 100-200 millió dollárból
4-6 év alatt el lehet jutni a regisztrációig.
Mivel világszerte nagyon magas a spasztikus betegek száma, a gyógyszer majd igazi sikerterméknek számíthat, és akár egymilliárd dolláros forgalmat is generálhat.
Forrás: kajakkenusport.hu

A Motorpharma Kft. négy évvel ezelőtt
kezdte meg az MPH-220 névre keresztelt
molekula fejlesztését, és most, november 5-én aláírta minden idők legnagyobb
magyarországi gyógyszerfejlesztési szerződését az amerikai Aditum Bio kockázatitőke-társasággal. A szerződés pontos
összege üzleti titok, ám annyit lehet tudni, hogy a tulajdonrész, a licenc- és jogdíjak együttes jelenértéke 100 millió dolláros nagyságrendű.
Az együttműködés keretében az Aditum Bio – amelyet a Novartis gyógyszeripari óriás korábbi vezérigazgatója és fejlesztési elnöke, Joe Jimenez és Mark
Fishman alapított – és az ELTE profes�szora, Málnási Csizmadia András vezette
Motorpharma Kft. létrehozott egy közös
amerikai projektcéget, a Motric Biót. Ez a
magyar–amerikai cég a klinikai fázis II. végéig teljes mértékben finanszírozza a fejlesztést. (A fázis I. vizsgálatoknál egészséges önkénteseken tesztelik a szert, és
megfigyelik a mellékhatásokat, míg a fázis II. szakaszban kb. 100-200 betegen a
gyógyszer hatásosságát vizsgálják.)
A világon több mint 60 millió ember normális életvitelét lehetetlenítik el a
stroke, agyi és gerincsérülések, szklerózis multiplex, cerebrális parézis és egyéb
idegrendszeri sérülések után kialakuló krónikus izomgörcsök (izomspaszticitás). Európában több mint 3 millió, az
USA-ban 2,2 millió, míg Magyarországon
több mint százezer a spasztikus beteg.
A jelenleg használatban lévő gyógyszerek

Rausz-Szabó Attila
(mesteredző,
Szabó Attila Kenu Akadémia
Egyesület)

Rausz-Szabó Attila élsportolói pályafutását követően edzőként,
2002-től pedig mesteredzőként több olimpiai és világbajnokot nevelt ki. A kenus szakemberképzésben 1997-től vesz részt.
A Testnevelési Egyetemen 1998-tól 2008-ig vezette a nemzetközi edzőképzést. 2016-tól az ELTE PPK ESI adjunktusa, ahol neki
köszönhetően 2017-ben nappali tagozaton elindult a kajak-
kenu szakedző képzés, melynek szakfelelőse. 2015-ben Ráckevén megalapította a nevével is fémjelzett Szabó Attila Kenu Akadémia Egyesületet, amelyet saját erőből működtet. A Ráckevei
Árpád Fejedelem Általános Iskolával sportiskolai rendszerben
dolgozik együtt: a 12 osztályos sulival az a célja, hogy élsportolókat neveljen és sportolásra ösztönözze az ifjúságot.
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ÜNNEP | A SZERETET HANGJAI
FONTOS, HOGY KÉZZEL NEM MEGFOGHATÓ AJÁNDÉKOKAT IS TUDJUNK ADNI

„Szeretni tanulunk
egy egész életen át”

Nagy Sándor az ELTE biológia szakán diplomázott, de a
tudományos pálya helyett végül Isten szolgálatát választotta.
Jelenleg a Mátyás-templomban káplán. A karácsony, Jézus
születésének ünnepe számtalan üzenetet hordoz számára, de talán
a legfontosabb, hogy merjük kifejezni szeretetünket és kitárni
szívünket Isten előtt.
– Gyerekként az állatvilág, elsősorban a
madárvilág érdekelt, aztán biológusnak
tanultál az ELTE-n. Miért éppen ezt a tudományterületet választottad?

– Gyerekkoromtól kezdve nagyon
szerettem a természetet, az állatvilágot
– nyaranta mindig vidéken töltöttem a
vakációt a nagyszüleimnél. Gimnazistaként is megmaradt az érdeklődés, ezért

jelentkeztem az ELTE-re, biológia szakra. 2003-ban kezdtem el a tanulmányaimat, és ahogy a teremtett világ szépségeivel egyre jobban megismerkedtünk,
úgy gyülekeztek a kérdések.
– Végül Isten szolgálata mellett döntöttél.
Mikor kezdted el sejteni, hogy ez a te utad és
nem a tudományos pálya?

– Gyerekkorom óta a pestújhelyi közösségbe jártam, ahol a szolgálat, a ministrálás, az oltár körüli szolgálat része
volt az életemnek. Aztán egy fiatal káplán atya prédikációi, szavai egy egészen
új horizontot tártak fel előttem. Elkezdett mélyebben érdekelni, hogy kicsoda
is Isten, aki ezt a gyönyörű világot teremtette nekünk. A tudományos ismeretek
mellett is sokat foglalkoztam Istennel, ki
akartam deríteni, hogy mi a terve velem.
Először egy lelkigyakorlat során jött a felismerés, hogy Isten tényleg velünk van
minden körülmények között, neki mindannyiunkról van egy elképzelése. Úgy
éreztem, hogy szívesen állnék az emberek és Isten szolgálatába. Majd Szent
Ignác egyik elmélkedése fogott meg,
Krisztus Király felhívása: „Az az akaratom,
hogy meghódítsam a világot a szeretetre, hogy legyőzzem a bűnt, a gyűlöletet
és a halált, legyőzzem mindazt, ami elválasztja az emberiséget Istentől.”
– Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük.
Milyen üzeneteket hordoz számodra ez az
ünnep?

– Isten, aki láthatatlan volt, emberré lett. A legfontosabb üzenet, hogy Is-

ten nem valahol a távolban van, hanem
egészen közel hozzánk. A mindenható
Isten, a végtelen nagyság egészen kicsivé lett: kisdedként, síró csecsemőként
védtelenül és kiszolgáltatottan jött közénk a betlehemi jászolban. Nem kész,
felnőtt emberként, hanem kisgyermekként. Ez azt is üzenheti számunkra, hogy
nem kell tökéletesnek lennünk, folyamatosan a növekedés állapotában vagyunk,
a kudarcainkból, a tévedéseinkből tanulhatunk. Úton vagyunk tehát, szeretni tanulunk egy életen át. Szép párhuzam,
hogy Isten megtestesült, mi pedig próbáljuk meg a szeretetünket megtestesíteni, vagyis kifejezni. Az is fontos, hogy
kézzel nem megfogható ajándékokat is
tudjunk adni: az időnket, a figyelmünket,
a gesztusainkat, amivel valóban megtapasztalhatóvá válik a másik számára az,
hogy szeretjük.
– A hívőket mi segíti át a nehéz pillanatokon,
miből merítenek erőt?

– A hívő ember talán jobban meglátja az értékeket a nehézségek közepette is. Ez ugyan könnyebbé nem, de
talán elviselhetőbbé teszi a nehézséget. William Huntnak A világ világossága című képe árulkodik arról a legjobban, hogy milyen is valójában Isten.
Jézus egy világító lámpással a kezében kopogtat egy bezárt ajtón, ami indákkal van befutva, és nincsen rajta kívülről kilincs, tehát csak belülről lehet
kinyitni. Isten ilyen, ő szelíden ott áll az
ajtónk előtt és vár. Talán a karácsony
ünnepe minden nehézség ellenére arra ösztönözhet bennünket, hogy megnyissuk a szívünk ajtaját egymás és Isten előtt is.
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