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ELTE Hírek
Az eötvös loránd 

tudományegyetem lapja

HóHelyzet
egyre csökken A „feHér 
kArácsony” esélye 
7. oldal

mikulás
több mint száz gyermeket 
Ajándékoztunk meg 
2. oldal

Adományok
gyermekottHonoknAk 
gyűjtött Az elte
2. oldal

Böjte atya gondolatai az emBeri lét értelméről

– Huszonöt éve kerültem dévára, 
éppen akkor, amikor a kommunis-
ta rendszer megdőlésével párhuza-

mosan a romániai ipar is összeom-
lott. ez a mindennapokban úgy 
csapódott le, hogy rettentő sokan 

elveszítették a munkájukat, ami-
nek következtében egyre több gye-
rek kóborolt az utcákon. ez nekem 
hamar feltűnt, és néhányat befogad-
tam közülük, a létszám pedig fo-
lyamatosan bővült és bővült. Ad-
dig-addig, hogy a szervezetünk ma 
már hatóságilag engedélyezett gyer-
mekvédelmi szolgálatként működik. 
ez azt jelenti, hogy romániában 83 
épületünk van, amelyekben jelen-
leg 2138 gyermeket gondozunk. Az 
évek alatt 5600-nál is több fiatalko-
rú fordult meg az alapítványnál.

Folytatás a 5. oldalon

SzoCiÁlPolitiKa 

„minden 
mindennel 
összefügg”
elte

Hároméves mandátumának fél-
idejéhez érkezett juhász gábor, 
az elte társadalomtudomá-
nyi karának vezetője. A dékán 
az elte Híreknek adott inter-
jújában elmondta, sikerült olyan 
csapatot toboroznia, amely táv-

latokat is képes teremteni a kar 
számára. ötletekből nincs hiány: 
a tátk-n angol nyelvű alapkép-
zés indulhat, de arra is van re-
mény, hogy végre önálló épületbe 
költözhessenek.    

Folytatás a 4. oldalon

integrÁCiÓ

bővülő  
portfólió 
elte

Az emberi erőforrások miniszté-
riuma kezdeményezte, hogy a bu-
dapesti műszaki és gazdaságtu-
dományi egyetem gazdaság- és 
társadalomtudományi kara jö-
vő év elejétől az elte részeként 
működjön tovább. Az integráció 
jól illeszkedik az elte hatályos, a 
fenntartó által is jóváhagyott intéz-
ményfejlesztési tervébe.

Folytatás a 3. oldalon

PraKtiKÁK

A pompázó 
zöld 
elte

egy pici odafigyeléssel tovább 
marad szép a karácsonyfa. eh-
hez azonban nemcsak a kivá-
gás idejére, hanem a megfelelő 
előkezelésre és a szoba hőmér-
sékletére is érdemes odafigyelni 
– mondta lapunknak dr. orló-
ci lászló kutatótanár, az elte 
füvészkert igazgatója. 
tanácsok és praktikák a 7. oldalon

KonCert

zene 
füleinknek
elte

kevés művészeti ág 
képes olyan szintre 
emelni az ünnepi idő-
szakot, mint a zene... 
ezt bizonyítja az is, 
hogy az elte művé-
szeti együttes már har-
madik alkalommal két 
karácsonyi koncerttel 
is készül az idén. ko-
vács lászló, az eötvös 
művészeti együttes 
igazgatója, karmestere 
mesél a részletekről.    

Folytatás a 6. oldalon

Fo
tó

: m
ti

elte

A dévai szent ferenc Alapítvány megálmodóját, 
böjte csabát senkinek sem kell bemutatni, azt 
talán annál inkább, hogy a szervezet milyen cé-
lok mentén és milyen körülmények között dol-
gozik romániában. A ferences rendi szerzetest 
az alapítvány mindennapjairól kérdeztük.

„jónak 
lenni jó”

szám
karácsonyi
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A kezdeményezéshez elsőként a bi-
bó istván szakkollégium csatlako-
zott, majd később a kancellária, a 
kollégiumok és az egyetem szolgál-
tató központja, így a  jótékonysági 
program egyetemi szintűvé vált. 

Az elte vezetése és a szakkol-
légium arra bátorította a kollégá-

kat és a hallgatókat, hogy keressék 
fel az adománygyűjtő pontokat, 
ahol egy-egy rászoruló családnak 
segíthetnek nagylelkűségükkel. A 
szeretetszolgálat elsősorban tartós 
élelmiszereket várt: cukrot, ola-
jat, konzervet, lisztet, kakaót, teát, 
fűszereket és édességet. emellett 

örömmel fogadtak tisztálkodósze-
reket és tisztítószereket: mosószert, 
öblítőt, fogkrémet, pelenkát, sam-
pont, tusfürdőt. 

miután a dobozok megteltek, 
a szolgálat eljuttatja a rászoruló 
családoknak, hogy megkönnyít-
se számukra az ünnepi készülő-
dést. évente több ezer rászoruló 
részesül a támogatók jóvoltából 
összegyűlt élelmiszerekben, ru-
haneműkben és egyéb tárgyi esz-
közökben.

Hírek | jó szolgálAt

adományok

gyermekotthonoknak 
gyűjtött az elte
elte

második alkalommal szervezett jótékonysági, ün-
nepi adománygyűjtést a rektori kabinet, amely-
nek eredményeiről kecse Anna irodavezető, az 
akció szervezője beszélt lapunknak. 
kecse Anna kezdeményezésére 
tavaly szervezték meg először az 
elte rektori kabinet karácsonyi 
adománygyűjtését. tavaly öt vidé-
ki otthon lakói örülhettek az élel-
miszereknek, és 120 ezer forint is 
összegyűlt a rászoruló gyerekek 
ünnepségeinek szebbé tételére. A 
gyermek- és lakásotthonoknak 
szánt ajándéktárgyakat, étkezé-
si utalványokat és pénzbeli ado-
mányokat idén december elejéig 
gyűjtötték a szervezők.

– A gyűjtésnél mindent elfo-
gadtunk, édességet, ruhát, élelmi-
szert, tárgyi ajándékokat és persze 
pénzbeli adományt is – mondta 
kecse Anna, majd hozzátette: a 
megajándékozottak között szere-
pelnek majd fiú- és lányotthonok, 
illetve koedukált intézmények is. 
A felajánlásokat a szervezők min-
den esetben az adott helyszínre 
szabottan válogatják szét és cso-

magolják be. A közvetlenül kará-
csony előtt kiszállított csomagok 
– a visszajelzések szerint – „való-
di örömöt” visznek a rászorulók-
nak. kecse Anna elmondta, hogy 
csak olyan tárgyakat adományoz-
nak, amelyek valóban használha-
tók és jó állapotúak, legyen szó 
akár cipőről, sapkáról, sálról vagy 
egyéb ajándékokról. 

szErEtEtdoBoz

mert adni jó...

mikUlás

zsák, zsák, teli zsák

elte

idén december 15-ig lehetett csatlakozni a refor-
mátus szeretetszolgálat szeretetdoboz elnevezésű 
adománygyűjtő akciójához. egyetemünk kiemelten 
kezelte a programot, számos ajándék gyűlt össze 
épületeink adománygyűjtő pontjain. 

elte

van egy nap az évben, amikor szűnni nem akaró 
gyerekzsivaj veri fel az egyetem tér patinás épületé-
nek csendjét. ilyenkor izgatott gyerekek várakoznak 
a máskor tanárokkal, oktatókkal és vizsgákra készü-
lő diákokkal zsúfolásig telt egyetem folyosóin. 

Ahogy lenni szokott, a gyerekek 
már jóval a mikulás érkezése előtt 
toporogni kezdtek, és többen még 
a rénszarvasfogatát is látni vélték az 
ablakból. miközben az találgatták, 

hogy a szakállas öregúr vajon milyen 
közel járhat, gondolatban már az 
ajándékcsomagokat is kibontották.

Az aprósságoknak az idén sem 
kellett csalódniuk: az elte-re ér-

kező mikulás megrakott puttony-
nyal toppant be az árkádok alá. 
Az ünnepség kicsiknek és na-
gyoknak egyaránt tartogatott 
meglepetéseket: az egyetem sok-
sok finomsággal, kézműves és 
kreatív programokkal várta mun-
katársai gyermekeit; a fergeteges 
hangulatot az Alma együttes biz-
tosította. 

A kicsik vidám dalokkal és 
mondókákkal kedveskedtek a mi-
kulásnak, aki persze minden gye-
reknek adott ajándékcsomagot, 
majd kimért léptekkel felszállt a 
szánjára, és elrepült. 

a befolyó pénzbeli adományok-
ból a szervezők szintén fontos 
és hasznos termékeket vásárol-
nak. a tapasztalatok szerint sok 
EltE-s ajándékozó maga megy 
el vásárolni – kimondottan a 
program kedvéért. a kabinet a 
„kevesebb több” elvét vallja, így 
a kisebb számú, de nagyobb ér-
tékű ajándékokkal szemben a 
több kisebb felajánlást tartották 
mindig is célravezetőnek.

mi is a szErEtEtdoBoz? 

környezetbarát anyagokból 
készült, ragasztószalag nélkül 
záródó alkalmatosság, amely 
többször felhasználható. miután 
az adomány célba ért, a dobozt 
újra meg lehet tölteni.
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Folytatás az 1. oldalról

Az emberi erőforrások minisz-
tériuma (emmi) oktatásért fele-
lős államtitkársága által december 
5-én kiadott közlemény szerint a 
fenntartó lezárta a budapesti mű-
szaki és gazdaságtudományi egye-
temen (bmge) kialakult helyzetet, 
amely álláspontja szerint nem tette 
lehetővé, hogy a gazdaság- és tár-
sadalomtudományi kar (gtk) és a 
bmge az oktatási-kutatási értékek 

és hallgatói érdekek sérelme nélkül 
működjön tovább. 

A vitás szituáció a fenntartó ké-
rése ellenére, az egyetemen belüli 
érdekeltekkel folytatott párbeszéd 
eredményként sem rendeződött 
megnyugtató módon, ezért az em-
mi kezdeményezte, hogy a bmge 
gtk 2017. augusztus 1-jétől az el-
te részeként működjön tovább.

Az esetleges integráció várható 
következményeit az elte szakér-
tői az elmúlt időszakban megvizs-
gálták. ennek során figyelembe vet-
ték, hogy az elmúlt másfél évtized 
valamennyi jelentősebb felsőoktatá-
si intézményrendszeri át alakításában 
folyamatosan felmerült a fenntartói 
igény arra, hogy az elte képzési 
és tudományos portfóliója ebbe az 
irányba bővüljön. ennek egyik lé-
péseként is felfogható az elte tár-

sadalomtudományi karának nyitása 
az elméleti közgazdászképzés felé.

A lépés tehát nem ellentétes az 
elte hatályos, a fenntartó által 
is jóváhagyott intézményfejlesztési 
tervével. A bmge gtk esetleges 
integrálódásával kapcsolatos kérdé-
seket az elte szenátusa lapzár-
tánk után, 2016. december 12-i ülé-
sén tárgyalta.

Palkovics lászló hangsúlyozta: a 
magyar felsőoktatásnak nem pusz-
tán a kárpát-medencében, hanem 
nemzetközi viszonylatban is meg 
kell állnia a helyét. mint mond-
ta: „Azt szeretnénk, ha 2020-ra 
a hallgatók 15 százaléka nem ma-
gyar állampolgárságú lenne”.

A liszt ferenc zeneművészeti 
egyetemen november 25-én meg-
rendezett ceremónián az államtit-
kár nem hagyott kétséget afelől, 
hogy mindez kizárólag az okta-
tók segítségével érhető el. szavai 
szerint egyetemi, főiskolai oktató-
nak lenni egyszerre kitüntetés és 
felelősség, hiszen életük legfonto-
sabb időszakában lehetnek hatás-
sal az emberekre. A jó egyetemi 
oktatók feladatát igor tamm no-
bel-díjas orosz fizikust idézve ha-
tározta meg, aki úgy vélte: „A di-
ák nem edény, amelyet meg kell 
tölteni, hanem fáklya, melyet meg 
kell gyújtani”. 

Palkovics lászló hozzátette: az 
oktatók és a hallgatók kapcsolata 
természetesen kölcsönös. nem-
csak a diákok, hanem a taná-
rok is épülnek belőle – nem vé-
letlenül szólítják kollégáknak a 
hallgatókat a felsőoktatási intéz-
ményekben és beszélnek közös 
munkáról.

mindennAPok | kitüntetés és felelŐsség

intEGráció

bővül az elte 
képzési portfóliója

átadták a rEktori, EGyEtEmi és Főiskolai tanári kinEvEzésEkEt

közös hangok
elte

A magyar felsőoktatás egyik legfontosabb feladata, 
hogy nemzetközivé váljon – fogalmazott az emberi 
erőforrások minisztériumának oktatásért felelős 
államtitkára a rektori, valamint az egyetemi és főis-
kolai tanári kinevezések átadásakor.

dr. szabó attila pedagógiai és pszichológiai kar egyetemi docens
dr. varga zsuzsanna Bölcsészettudományi kar egyetemi docens
dr. zólyomi Gábor Bölcsészettudományi kar egyetemi docens
dr. csorba lászló Bölcsészettudományi kar egyetemi docens
dr. sziklai péter természettudományi kar egyetemi docens
dr. mészáros róbert természettudományi kar egyetemi docens
dr. lichtenberger János természettudományi kar kutatóprofesszor
dr. meszéna Géza természettudományi kar egyetemi docens
dr. csordás andrás lászló természettudományi kar egyetemi docens
dr. Bajtay zsuzsanna természettudományi kar gyetemi docens
dr. Urbán róbert pedagógiai és pszichológiai kar egyetemi docens
dr. varga katalin pedagógiai és pszichológiai kar egyetemi docens

a elte kinevezett oktatói:

várnai sándor Jakab sapientia szerzetesi Hittudományi Főiskola
melicz zoltán Eötvös József Főiskola
németh tamás pápai református teológiai akadémia 
Banyár magdolna Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 

rektori megbízást vehetett át:



4 | 2016. december Az Eötvös Loránd tudományEgyEtEm LApjA | www.ELtE.hu

szociálPolitikA | felértékelt terület

JUHász GáBor, az EltE társadalomtUdományi karának vEzEtőJE

„A társadalomtudományok 
mívelését nem adhatjuk fel”
Folytatás az 1. oldalról

 – A dékáni interjúk szoká-
sos kérdésével nyitunk: mikor 
fonódott össze a sorsa az EL-
TE-vel? 

– A viszonyunk nem mai, hi-
szen 14 éves koromtól van közöm 
az elte névhez, gimnáziumi éve-
imet ugyanis a trefort ágoston 
elődjének számító intézményben 
töltöttem. Aztán 1986-ban felvételt 
nyertem az egyetem jogi karára, 
ahol 1992-ben végeztem gönczöl 
katalin tanítványaként. neki kö-
szönhetem, hogy a társadalom-
tudományok berkein belülre ke-
veredtem, őt ugyanis bevonták a 
szociális képzések kialakításába, és 
ő volt az, aki felvetette, hogy ferge 
zsuzsa témavezetőként segíthet-
né a kandidátusi felkészülésemet. 
Aztán elnyertem egy tempus ösz-
töndíjat az edinburghi egyetemre, 
ahol szociálpolitikai mesterfokoza-
tot szereztem. Hazatérésem után, 
1994-től folyamatosan tanítottam, 
illetve kutattam, főleg a szociálpoli-
tikai és a szociális jog terén. Addig-
ra már volt alapom összehasonlíta-
ni a külföldi és a hazai viszonyokat.

– Ha már itt tartunk, meny-
nyire ismert a magyar szoci-
álpolitikai tudomány nemzet-
közi szinten?

– nyilván van némi lemara-
dásunk, ugyanakkor már az ez-
redfordulóra sikerült elérni, hogy 
bekerüljünk a tudományterület 
nemzetközi vérkeringésébe. Ha 
szabad így fogalmaznom, az uni-
ós csatlakozás környékén éltük a 
fénykorunkat, amikor a nyugati 
országokat hirtelen elkezdte érde-
kelni, milyenek is a jóléti államok 
európa keleti felében. ez az érdek-
lődés mára némileg alábbhagyott, 
így nagyobb erőfeszítéseket kell 
tenni a nemzetközi porondon való 
megjelenés érdekében.

– Össze tudná röviden fog-
lalni, hogy miről is szól tulaj-
donképpen a szociálpolitika?

– Abszolút interdiszciplináris tu-
dományról beszélhetünk, amely a 
gyakorlatban a társadalmi újrael-
osztás mikéntjét vizsgálja, főképp 
elvek és értékek mentén. van egy 
praktikusabb oldala is, amely kü-
lönböző megoldásokat tár fel. kü-
lönböző metódusokat ismerünk (a 
legismertebb talán a bismarck-fé-
le), de léteznek vegyes rendsze-
rek is, ilyen például a magyar. 
Hogy néhány konkrétumot mond-

jak: foglalkozunk a hagyományos 
gondozási szükségletekben megfi-
gyelhető változásokkal, a nyugdíj-
rendszer alakulásával vagy éppen 
a foglalkozáspolitikával. minden 
mindennel összefügg, ez a tudo-
mányterületünk ferge zsuzsától 
elsajátított mottója is.

– Ön szerint a magyar ellá-
tórendszerek, amelyeket ön is 
említ, milyen állapotban van-
nak?

– Úgy látom, hogy bár számos 
probléma van, ezeket összességé-

ben többnyire sikerül kezelni. ez 
azért fontos, mert hozzájárul a jólé-
ti állam és ellátórendszerének fenn-
tarthatóságához. gondolok itt akár 
olyan ellentmondásos intézkedések-
re is, mint az előrehozott nyugdíja-
zás megszüntetése, ami egyébként 
uniós szintű stratégia. A végre-

hajtása vitathatatlanul konfliktu-
sokkal járt, és sokakat nehéz élet-
helyzetbe hozott, de mégis abba az 
irányba mutat, hogy nőjön az ellá-
tórendszer élettartama.

– Tavaly nyár óta látja el a 
kar dékáni feladatait. A há-
roméves megbízatás félidejé-
nél tartunk. Azt kapta, amire 
számított?

– Annyi biztos, hogy a publiká-
ciós intenzitásom szépen megcsap-
pant... szerencsére viszont akadnak 
felkérések, amelyeknek muszáj ele-

get tenni. A hivatalban eltöltött idő 
tényleg sok minden mástól elveszi 
az energiát. tavaly tavasszal, ami-
kor felmerült, hogy megpályázzam 
a dékáni széket, haboztam, mert 
nagynak éreztem a kabátot. Az ol-
dotta fel a helyzetet, hogy sikerült 
olyan csapattal nekivágnom a fel-

adatnak, amely új lendületet adott 
a karnak. és persze az sem hátrány, 
hogy 2009-től 2015-ig oktatási dé-
kánhelyettesként dolgoztam, vagy-
is ismertem a kar működését.

– Mit kell érteni új lendü-
leten?

– továbbfejlesztettük a kar bel-
ső pályázati rendszerét, amely a 
kollégák konferenciákon való rész-
vételét és tudományos előmenetelét 
segíti, szándékaink szerint átlátha-
tó módon. Aztán itt van a nem-
zetköziesítési projektünk, amely az 
eddigi szűk keresztmetszetű idegen 
nyelvű képzéseink bővítését céloz-
za; alapvetően az angol nyelvű ok-
tatást igyekszünk kiépíteni intéz-
ményes keretek között. most azt 
keressük, hogy a nemzetközi tér-
ben kiket célozzunk meg ezekkel 
a képzésekkel, de szeretném jelezni, 
hogy az angol nyelvű programok-
ra magyar hallgatók jelentkezését is 
várjuk. Azt gondolom, csak nyer-
hetnek azzal, ha a képzés során egy 
idegen szaknyelvet is elsajátítanak. 
idetartozik még, hogy a kar ko-
moly átalakuláson ment keresztül, 

hiszen generációváltás zajlik. A fo-
lyamat idén csúcsosodott ki, minő-
sített oktatóink 12 százaléka nyug-
díjba vonult. Arra törekedtünk, 
hogy helyükre legalább Phd-fo-
kozattal rendelkező vagy annak 
az előszobájában lévő jelentkezőket 
vegyünk fel. ennek érdekében ko-
moly pályáztatási folyamatot indí-
tottunk be, magyar és idegen nyel-
ven történő próbatanítással.

– Szakállas kérdés, hogy 
kap-e önálló épületet a TáTK. 
Van remény?

– ez folyamatos probléma, és 
ahogy minden dékáni programban, 
az enyémben is benne van a meg-
oldására való törekvés. napirenden 
tartjuk a kérdést, és a tátk-os ve-
zetők talán már kötelező óvatos 
pesszimizmusa mellett is úgy érzé-
kelem, hogy kancellárunk a korábbi 
időszakhoz képest jóval komolyab-
ban foglalkozik ezzel az üggyel. A 
helyzetünk egyáltalán nem ideális: a 
kar különböző egységeit szinte talá-
lomra szórták szét a lágymányosi 
campus északi tömbjében, így egy-
szerre vagyunk ott a másodiktól a 
hetedik emeletig. Arról már nem 
is beszélve, hogy a kari könyvtár a 
pincében húzza meg magát, és oly-
kor be is ázik. A természetes fény 
nélküli munkavégzés másfél évtize-
de komoly erőpróba elé állítja az ott 
dolgozó kollégákat.

– Milyen jövőt jósol a társa-
dalomtudományoknak? Mint-
ha kissé mostohagyerek- sze-
repbe kényszerülne azoknál, 
akik a felsőoktatás ügyeit 
igazgatják.

– öt éve érezni egyfajta vissza-
esést a felvételi jelentkezésekben, 
ami nyilván nem független attól, 
hogy az erősödő fenntartói irányí-
tás más területeknek ad prioritást. 
jól képzett társadalomtudományi 
szakemberek nélkül ugyanakkor 
nem lesznek válaszok az előttünk 
álló olyan kihívásokra, mint a glo-
balizáció, a digitalizáció vagy a 
migráció. Ha ezekre a jelenségekre 
jól akarunk reagálni, használnunk 
kell azt a tudást, amely a társada-
lomtudományon belül felhalmozó-
dott. meggyőződésem, hogy ezek 
az ismeretek olyan, a nemzeti sor-
skérdéseket feszegető területeken 
is felértékelődnek, mint a nemzeti 
kultúra továbbadása vagy az anya-
nyelv védelme. összefoglalva: a 
társadalomtudományok mívelését 
nem adhatjuk fel.

„jól képzett társadalomtudományi szakem-
berek nélkül nem lesznek válaszok az előt-
tünk álló olyan kihívásokra, mint a globali-
záció, a digitalizáció vagy a migráció.”

Dr. Juhász Gábor

„A kar komoly 
átalakuláson 
ment keresztül, 
hiszen generáció-
váltás zajlik.”
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Folytatás az 1. oldalról

– Gondozást említ. Mit ért-
sünk ezen?

– mindig azt csináljuk, amit 
kell, de legfőképpen azt próbál-
juk a gyerekek fejébe verni, hogy 
ne nyugodjanak bele a sorsukba, és 
törjenek ki a nyomorból! Úgy tes-
senek bennünket elképzelni, mint 
egy jó fogorvost, aki csak a legvég-
ső esetben nyúl a fogóért. előtte 
fúr, farag, hátha meg lehet menteni 
a fogat. ezt valljuk mi is, és próbál-
juk mindaddig családi körben tud-
ni a gyereket, amíg lehetséges. el-
ső körben aztán napközi otthonban 
foglalkozunk velük, és ha már az 
sem elégséges, akkor az állam által 
elismert árvaházainkban találunk 
nekik helyet.

– Ezres nagyságrendben 
gyűjtöttek maguk köré a fia-
talokat. Tetemes összegre be-
csülném a kiadásaikat. Ho-
gyan teremtik elő a fedezetet? 

– A román állam, ha szűkö-
sen méri is, de támogatja az alapít-
ványt. személy szerint egyébként 

én már annak is örülök, hogy ha 
„magánárvaházként” is, de legalább 
hivatalosan elismeri a tevékeny-
ségünket. Azt szoktam mondani, 
hogy napi 3 euróból, vagyis nagy-
jából 1000 forintból már kijön egy 
gyermek ellátása. egyharmadát ad-

ja a román állam, egyharmadát a 
nagylelkű adományozók, a fenn-
maradó részt pedig én prédikálom 
össze. tudja, előadásokat tartok, 
könyveket írok. szépen fogynak, 
hála istennek...

– Ha már az adományoknál 
tartunk, nemrégiben indítot-
tak egy keresztszülői progra-
mot is. Ez mit jelent?

– Ha egymillió ember csak 100 
forintot ajánlana fel egy évben, ak-
kor a kapott 100 millió forintból mi 
vígan elboldogulnánk. csakhogy 
egymillió embert nehéz külön-kü-
lön megszólítani, ezért aztán kita-
láltunk különböző kampányokat. 
A keresztszülős akció ezek közül az 
egyik, amelynek az a lényege, hogy 
a támogatók szárnyaik alá vehetnek 
egy-egy gyermeket. Akár többen is 
összeállhatnak, és ha küldenek ne-
kem egy levelet, hogy mindennemű 
gyermekre milyen korosztályból, az 
ország mely részéről gondoltak, ak-
kor eljuttatom hozzájuk az adatokat. 
és ha a gyerek is beleegyezik, ak-
kor szorosabb viszony is létrejöhet. 
lehet levelezni, látogatni, elvinni va-
kációzni, szóval egy kicsit bábáskod-
ni felette. A részletek a www.mag-
nificat.ro és a www.devaigyerekek.
hu weboldalakon olvashatók.

– Az év végéhez közele-
dünk, milyen esztendőt tud-
hatnak maguk mögött? 

– Azt mondanám, hogy örülök 
annak, hogy megértük... egy-két 

kéz azért eltörött, az egyik gyere-
künk egy sikeres szívműtéten is át-
esett, de amúgy eseménytelen éven 
vagyunk túl. Úgy érzem, a gyere-
kek többsége jól vette az eléjük ke-
rülő akadályokat, és pozitív irányba 
fordították a sorsukat. Ha egy fut-
ballmérkőzéshez kellene hasonlíta-
nom 2016-ot, akkor úgy fogalmaz-
nék: ha 10-0-ra nem is, de 6-3-ra 
biztosan mi győztünk.

– Hadd kérdezzem meg ar-
ról is, hogy a maga mögött 
hagyott közel huszonöt év 
nem volt-e elég? Jól tűri még a 
gyerekzsivajt?

– Hát, mit csináljak, ha egyszer 
szeretem ezt a feladatot? véssék az 
eszükbe, hogy az ember bármi-
be foghat, minden mulandó, csak 
a lelke nem, mert az halhatatlan. 
Az azért olykor komoly izgalom-
mal tölt el, ha eszembe jut, hogy 
az általam is nevelgetett gyerekek 
egyszer majd szembejönnek ve-
lem az örökkévalóságban. és ott a 
jó eredményeim – ugyanúgy, mint 
az elnagyolt húzásaim – bennük 

visszaköszönnek majd. Azt azért 
elismerem, hogy kemény kihívás a 
miénk. mindig megkérdezik, hogy 
mit kívánok magamnak. Úgy fe-
lelek, hogy konkurenciát. Hiszek 
benne, hogy ha az evangélium ter-
jesztésében többen dolgoznánk, 
azok is sokasodnának, akik a sze-
retet útjára lépnek.

– Kicsoda Böjte Csaba tu-
lajdonképpen? Pap vagy a szo-
ciális munkás?

– A főállásom nem a szegények 
gondozása, hanem az evangélium 
hirdetése. tudja, miért? mert ha az 
utóbbit jól csinálom, az előbbi ma-
gától megoldódik. A papnak nem 
ruhát kell osztania, hanem az em-
bereket megtérítenie. csak így szá-
molhatók fel a szociális gondok. 
teréz anya szavait szoktam idézni, 
aki arra jött rá, hogy nem a szegé-
nyeket nehéz jól lakatni, hanem a 
gazdagokat. én is így látom. nem 
szegénység van, hanem kapzsiság. 
nem a pénz hiányzik, hanem a 
nagylelkűség. de az is biztos, hogy 
nem az én misszióm megoldani a 
világ baját. nekem az a teendőm, 
hogy rámutassak: jónak lenni jó, 
jó ügy lehajolni egy gyerekhez, és 
hogy folyton emlékeztessek arra, 
isten nem teremt selejtet.

– Hogy áll a munkatársak 
terén? Hányan dolgoznak az 
alapítványnál?

– közel 300 kollégám van, még-
is azt mondom, hogy emberhiány-
ban szenvedünk. A munkás kevés, 
az aratnivaló sok. Azt tapasztalom, 
hogy a segítők nagy része irányí-
tani jön, nem dolgozni. Pedig mi 
olyanokat keresünk, akik nem pi-
ros körmökkel mutogatnak, ha-
nem magukhoz ölelik a gyereket, 
és megvigasztalják. enélkül nem 
lehet megjavítani a világot. szóval 
van bennem némi csalódás a ke-
resztény értelmiség kapcsán, amely 
mettűl műveltebb, attól távolabb 
kerül a munkától.

– Hadd kérjem meg rá, 
hogy a karácsonyi ünnepek 
kapcsán fogalmazzon meg 
egy útravaló üzenetet az EL-
TE-seknek...

– Arra buzdítom az egyetemis-
tákat, hogy merjék az életet vá-
lasztani, belevágni a feladatokba, 
alapítsanak minél hamarabb csa-
ládot, és vállaljanak gyermekeket! 
ne vacilláljanak sokat, döntsenek! 
nem igaz, hogy karrieristának len-
ni kifizetődőbb. gondoljanak csak 
bele: ha annak idején a szűzanya 
és szent józsef nemet mondanak a 
gyermekre, vajon hány szobrot fa-
rigcsált volna róluk az utókor?!

interjÚ | jónAk lenni jó

BöJtE atya a Hivatásról, a mUnkáról és az élEt naGyszErűséGéről

„nem a pénz hiányzik, 
hanem a nagylelkűség”

„teréz anya sza-
vait szoktam idéz-
ni, aki arra jött rá, 
hogy nem a sze-
gényeket nehéz 
jól lakatni, hanem 
a gazdagokat.”

„Ha az evangéli-
um terjesztésében 
többen dolgoz-
nánk, azok is so-
kasodnának, akik 
a szeretet útjára 
lépnek.”

„Arra buzdítom 
az egyetemistákat, 
hogy merjék az életet 
választani!”

Fo
tó

: m
ti
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mit mondanak a szavak?
A magyar karácsony szó a szláv 
„korcsun” szóból ered, amely lépőt, 
átlépőt jelent, így a szó az új esz-
tendőbe való átlépésre utal. Az an-
gol christmas jézus krisztus ne-
véből ered, ezzel szemben a német 
weihnacht és a holland kertsmisse 
szent éjt jelent. A francia noel, az 
olasz natale, a spanyol navidad, va-
lamint a walesi nadoling egyaránt 
a latin natalis (születés) szóból fa-
kadnak. 

miért éppen 
december 25-e?
A karácsony 325 és 335 között ke-
letkezett rómában, eredetileg azzal 
a céllal, hogy lezárja a jézus krisz-
tussal kapcsolatos vitákat... Az ün-
nep napjának kiválasztása sok fejfá-
jást okozott akkoriban, mivel jézus 
születésének időpontját illetően szá-
mos nézet létezett. A választás vé-
gül azért esett december 25-ére, 
hogy ellensúlyozzák a sol invictis 
(legyőzhetetlen nap) pogány ünne-

pet: így lett a nap a „sol salutis”, te-
hát az üdvösség napjának ünnepe. 

Hogyan 
ünnepelnek máshol?
Ausztráliában a mikulás szánját 
nyolc fehér kenguru húzza. A ka-
rácsonyi vacsorát a szabadban fo-
gyasztják, majd kriketteznek, 
Új-zélandon pedig hideg sonkát 
és jégbe hűtött sört fogyasztanak. 
A finnek a mikulás érkezése előtt 
szaunáznak, kenyában a templo-
mokat szalagokkal és léggömbök-
kel díszítik fel, míg mexikóban 
csengettyűkkel feldíszített rudak-
kal vonulnak az utcán. A letteknél 
a mikulás 12 napon át folyamato-
san hozza az ajándékokat, spanyol-
országban pedig nemcsak a miku-
lás hoz ajándékot, hanem a január 
6-án érkező három bölcs is.

Folytatás az 1. oldalról

– Mit jelent a karácsony az ön 
és a zene szótárában?

– számomra a karácsony az a kö-
zösségi ünnep, amely kizárólag po-
zitív elemeket hordoz. Amit ünne-
pelünk, az a születés, a boldogság, 
a szeretet. sajnálom, hogy kevesek-
nek sikerül kivonni magukat abból a 
stresszből, ami a karácsony előtti idő-
szakot jellemzi. Amikor az előttünk 
álló, magunk által, magunknak ki-
osztott feladatokat próbáljuk (túl)tel-
jesíteni. mindezeket tulajdonképpen 
már szeptemberben elő kellene készí-
teni, hogy az ünnep tényleg ünnep 
legyen. A karácsony hagyományosan 
nagy lehetőséget jelentett a zene, a 
zeneszerzők számára. Az ünnepeket 
képes volt olyan szintre emelni, ami 
csak nagyon kevés egyéb művészeti 
ágnak sikerül. mivel az ünnepek a 
szerzők számára kiemelt publicitást 
biztosítottak, az évszázadok során 
sora születettek az erre az alkalomra 
írt remekművek. 

– És mit jelent az ünnepi 
időszak az együttes számára?

– Az elte művészeti együt-
tes életében a karácsonyi koncert 
jelenti az origót a tanév közepén; 
a szeptemberben indított tanulási 
folyamat itt csúcsosodik ki, és ez 
indít el egy új folyamatot, amely 
elvezet a tanév végi koncertig. ez 
az a koncert, amely iránt legna-
gyobb a közönségünk érdeklődé-
se, és amely mindannyiunk részé-
re különleges hangulattal bír. Az 
elte bartók béla énekkara és 
egyetemi koncertzenekara évti-
zedek óta ad karácsonyi koncer-
tet, sőt idén már a harmadik al-
kalom, hogy a nagy érdeklődésre 
való tekintettel két előadást is tar-
tunk. 

– Milyen műsorral készül-
nek?

– A műsorválasztás egy része 
nyilvánvalóan harmonizál a kará-
csony szellemével, de nagyon sze-

retem, amikor olyan darabok is 
elhangozhatnak, amelyek azok 
számára is zenei élményt jelente-
nek, akik nem rendszeres kon-
certlátogatóink. így idén az első 
részben Händel messiásából lesz 
egy összeállítás, majd wolf Péter 
trombitaversenyével folytatjuk, 
ami az együttesünk rendelésére 
született meg. ezután az énekkar 
kerül előtérbe, három gyönyörű 
kompozícióval. most először, a ka-
rácsonyi koncerten bolyki balázs 
szólójával adunk elő két gospelt, 
a Happy dayt és a leonard co-
hen-féle Halleluját.

kArácsony | egy ünneP, ezer szokás

kovács lászló, az Eötvös művészEti EGyüttEs iGazGatóJa

„A karácsonyi koncert 
jelenti az origót”

Ha a gyermek kérdez, mi pedig 
szeretnénk válaszolni...

az elte művészeti 
együttes 

ünnepi koncertjei: 
EltE aula magna (v. kerület, 
Egyetem tér 1–3. i. emelet)

2016. december 18., vasárnap 
16 és 19 óra. 

tippEk az ünnEpi asztal kínálatának színEsítéséHEz

A ház ajánlata
elte

Az adventi időszakban nemcsak a lakás de-
korálására és az ajándékok beszerzésére kell 
időt hagyni, hanem arra is, hogy alaposan 
végiggondoljuk az ünnepi menüsort.  
az ünnepi vacsora a leg-
több esetben három-négy fogás-
ból áll, amelyek egy részét előre el 
lehet készíteni. A különféle hideg 
levesek mellett a saláták, hideg 
előételek, hidegtálak is nyugod-
tan elkészíthetők egy nappal ko-
rábban. Az a jó, ha a karácsonyi 
fogások fele már a hűtőben vagy 
a sütőben pihen, és csak a főétel 
köretét, esetleg a frissen sütött 
húst kell akkor készíteni, amikor 
mindenki megérkezett. Ha nem 
szeretnénk napokig a konyhában 
állni, célszerű olyan menüvel ké-
szülni, amely mindenki számára 
ideális, s maximum csak a főfo-
gás és a sütemények esetében kell 
több alternatíváról gondoskodni. 

a klasszikus menü eseté-
ben jóféle halászlével lehet indíta-
ni a vacsorát, majd készíthetünk 
egy adag sült pulykát. nem kell 
egész madárral megbirkózni, ér-
demes inkább pulykamell-szele-
teket megtölteni mindenféle földi 
jóval, és ezeket kisütni. Ha egy-
ben sült szárnyast szeretnénk, ak-
kor jó választás a kacsa, amely 
ízletes, kiadós, de nem túl nagy. 
Ha azt szeretnénk, hogy ropogós, 
omlós legyen, a kacsát áztassuk 
be 12 órára sós vízbe, majd szeg-
fűszeges, narancsos, vaníliás pác-
ban is álljon legalább ugyanennyit. 
ezután már mehet is a sütőbe.

Köretnek kipróbálható az 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvendő édeskrumpli, akár főzve, 
akár hasselback módra elkészít-

ve, vagy püré formájában. A kö-
ret mellé kínálhatunk sült vagy 
főtt zöldségeket angol módra, és 
gesztenyével kevert főtt kelbimbó 
is asztalra kerülhet. 

A főfogás mellé adhatunk kü-
lönféle salátákat. Az ünnep egyik 
kedvelt salátája a francia saláta, de 
bármilyen más, majonézes salátá-
val is komoly sikert érhetünk el, 
sőt ha nem szeretnénk bajlódni a 
meleg körettel, akkor előre elké-
szített tésztasalátát is kínálhatunk.

a desszertek közül érde-
mes legalább egy nagy klasszi-
kust elkészíteni. nem feltétlenül 
kell tíz rúd bejglinek vagy nagy 
tepsi flódninak az asztalon len-
nie, zserbószeletet, kakaókrémes 
töltelékkel készített fatörzset, mé-
zeskalácsot vagy vaníliás kiflit is 
süthetünk. Ha nincs kedvünk és 
időnk sütni, akkor akár egy to-
jáslikőrös tiramisut is adhatunk 
az ünnepi menü zárásaként.
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tudomány | ünnePi szócikkek

dr. orlóci lászló, az EltE FüvészkErt iGazGatóJa

A karácsonyfatartás és a téli virágaink titkairól

Folyamatosan csökkEn a „FEHér karácsony” EsélyE 

melegedőben
elte

A kárpát-medencében hosszabb távon várható-
an csökken a hó formájában lehulló és tartósan 
megmaradó csapadék valószínűsége – magya-
rázza szakszerűen a „van hó/nincs hó” kérdés-
kört lapunknak dr. Pongrácz rita, az elte 
meteorológia tanszékének adjunktusa.

– Régen tényleg gyakoribb 
volt a fehér karácsony, vagy 
csak az emlékeink csalnak 
meg minket? 

– Az emlékeink valóban csa-
lókák lehetnek, mivel sok szub-
jektumot tartalmaznak. A kérdés 
objektív vizsgálatához elsőként 
azt kell tisztázni, hogy ponto-
san mit értünk „fehér karácso-
nyon”. Amikor december 24-én 
esik a hó, vagy összefüggő hóta-
karó fedi a tájat, vagy amikor a 
karácsonyi ünnepek alatt bárme-
lyik napon, esetleg a karácsony-
hoz tartozó három nap mindegyi-
kén teljesül a két említett feltétel 
egyike? A válasz nagymértékben 
függ attól is, hogy az egész or-

szágra, budapestre vagy az or-
szág egy jelentősebb hányadára 
gondolunk-e. ezektől, az objek-

tív elemzést megkövetelő pon-
toktól függetlenül a megbízha-
tó mérési idősorok egyértelműen 
alátámasztják a hazai éghajlat me-
legedését, ami természetesen a 
téli évszakra is igaz. általános 
tendenciaként az adatok a hó for-
májában hulló csapadék gyakori-
ságának csökkenésére engednek 
következtetni.

 
– Milyen szélsőséges időjá-

rási viszonyokat lehet említe-
ni az elmúlt évtizedek kará-
csonyi időszakaiból?

– A kérdés pontos megválaszo-
lásához a fenti, objektív vizsgála-
tok elvégzésére lenne szükség. mi-
vel ilyen statisztikai elemzéseket 
nem készítettünk a meteorológiai 
tanszéken, csak a saját élménye-
imre tudok hagyatkozni. még ál-
talános iskolás voltam, amikor ép-
pen a téli szünet utáni napokban, 
1987. január legelején óriási hava-
zás volt, az iskolák zárva marad-
tak. A települések hosszan el vol-
tak zárva a külvilágtól, még az 
alapvető élelmiszereket is helikop-
terrel szállították. nem volt tö-
megközlekedés, nagynéném bu-
dán, a martinovics-hegyen lakott, 
hátizsákkal indult el a nagy hó-
ban, hogy a családnak beszerezze 
a legfontosabb háztartási cikkeket. 
Arra sajnos már nem emlékszem, 
hogy ebben az évben fehér volt-e 
a karácsony...

mit mond a tUdomány? 

a légkör viselkedését leíró fizikai egyenletrendszer bonyolultsága miatt 
az időjárás-előrejelzés megbízhatónak tekinthető időtávja nagyjából egy 
hét. az elmúlt hosszabb időszak statisztikai vizsgálata alapján azonban 
előfordulási gyakoriságokat lehet megadni, amelyek egy adott évben 
vagy teljesülnek, vagy sem. az emberi tevékenység hatásának jövőké-
peit felhasználó modellszimulációk ugyanakkor egyértelműen azt való-
színűsítik, hogy a kárpát-medence térségében a téli csapadék meny-
nyisége és gyakorisága ugyan valószínűleg növekedni fog, ám a várható 
további melegedés miatt a hó formájában hulló és tartósan megmaradó 
csapadékok gyakoriságának csökkenésére kell számítani.

Folytatás az 1. oldalról

tegyük hűvösre! 
érdemes mindig a legkésőbb kivá-
gott fenyőfát megvásárolni – erről 
esetleg az eladó tud felvilágosítást 
adni; a hazai termelőktől mindig 
frissebb árura számíthatunk. Hogy 
a fenyő minél később hullassa le a 
leveleit, hűvös, legfeljebb 18 fokos 
szobában kell tartani, és a lehető 
legkésőbb kell fűtött helységbe ál-
lítani. 

Kezeljük sóoldattal! 
A vásárlást követően érdemes ke-
zelni a fenyőfát, vagy eleve kezeltet 
beszerezni – ez jelentheti a lombo-

zat nedvesítését, viaszos oldat rá-
permetezését, valamint a friss vá-
gási felületen át vizes vagy nagy 
töménységű sóoldatos áztatást is. 

Figyeljünk a földlabdára! 
A földlabdás, cserepes fenyőt is 
csak az utolsó pillanatban vigyük 
be a szobába, minél alacsonyabb 
tartási hőmérsékletre, a bevitel-
nél figyelve a fokozatosság elvé-
re. A földlabda nem száradhat ki, 
de érdemes párásítani a lombozatot 
is. Az ünnepek után minél előbb 
– de fokozatosan – kell visszavin-
ni a növényt a hűvösbe. átteleltet-
ni fagypont feletti, de hideg és vilá-
gos helyen a legjobb, ha a szabadba 
visszük, takarjuk be jól a földlab-
dát. fagymentes napokon pedig 
öntözzük – nemcsak a tövét, ha-
nem a lombját is. Hogyan időzítsünk? 

sok virágzó növény virágzását a 
kertészek adott alkalomra időzítik, 
ezt azonban otthoni körülmények 
között csak nehezen lehet megva-
lósítani. A nappal hossza iránt érzé-
keny (úgynevezett fotoperiodikus 
reakciójú) növények elvben az év 
bármely időszakában virágoztatha-
tók. e csoportban találhatók hosz-
szú és rövid nappalos növények, a 
karácsonyi kaktusz például pont az 
utóbbi körbe tartozik. Az „időzí-
tést” otthon nehéz kivitelezni, mi-
vel a kezelést már ősszel el kell 

kezdeni, vagyis a megvilágítottsá-
gát mindennap 11 óránál rövidebb 
időtartamra kell csökkenteni sö-
tétítéssel, de ebben például a lakás 

mesterséges fényforrásai is zavart 
okozhatnak. 

a mikulásvirág 
megmaradó szépségéről
fényérzékeny növény a mikulásvi-
rág is, átteleltetni csak nagyon vilá-
gos és nem túl meleg szobában le-
het. A tavaszi átültetés után június 
elejétől szeptember végéig szabad-
ban árnyas helyen is nevelhetjük. 
A tartós növényeket elvirágzásuk 
után meg kell tisztítani az elszá-
radt részektől, ezek világos és nem 
túl meleg helyen általában könnyen 
átteleltethetők. átültetni tavasszal 
érdemes, mindig egy mérettel na-
gyobb cserépbe, folyamatosan ellát-
va őket tápanyaggal, illetve akkor 
kell metszeni is. 

díszítsünk növényekkel! 
karácsonyi díszként szolgálhatnak a 
piros bogyós, örökzöld, lomblevelű 
cserjék, amelyek az utóbbi években 
itthon is terjednek (magyal, dér-
babér vagy hangafélék). divatosak 
még ilyenkor az orchideák, a cine-
rária, esetleg a hajtatott hagymások, 
tulipán nárcisz vagy krókusz is.

Dr. Orlóci László
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gyerekkoromban gyakran esett a hó. 
volt, hogy hetekig gázolhattunk a porha-

nyós fehérségben. A népköztársaság útján a 
hómunkások hegyeket építettek a lehullott 
hóból, amire éjszaka újabb rétegek rakódtak. 
kitapostuk a sokszor másfél méteres bucka-
sor tetején az ösvényt magunknak, ami csak 
a mienk volt, gyerekeké. reggel alig vártuk 
az indulást az iskola felé, hogy közben a „he-
gyen” csatangoljunk. nem volt veszélyes, mert 
az úton ritkán dübörgött végig egy-egy 1-es 
jelzésű ikarus autóbusz vagy suhant el egy hi-
vatali zim gépkocsi. miénk volt az út. 

Amikor leesett a hó, ujjongás töltött el. A 
puha fehérség mindent belepett, eltakarta a 
csúf, hámló vakolatot, a hiányos tetőket, a szür-
ke aszfaltot, és csillogó ruhába öltöztette a vá-
rost. A zajok elhalkultak, a város alig moraj-
lott, a szél a gyermekkiáltozást hozta inkább el a 
mellékutcákba. szánkóval a hátunkon szaladgál-
tunk, és boldogok voltunk. Az utcában egyet-
len autómatuzsálem, egy mercedes parkolt, raj-

ta nem sokáig volt érintetlen a hó. gyerekkezek 
nyomai jelezték a hógolyóhoz szükséges meny-
nyiségek helyét, s hamarost termeszhangya-vár-
ra emlékeztetetett az öreg jószág.

gyerekkoromban gyakran esett a hó. esett 
szentestén is, fehérek voltak a karácsonyok. 
A vastag fehér takaró körbefonta a házat, be-
lepte a kertet, csöndet és méltóságot hozott 
az ünnepbe. A jégvirágos ablakhoz nyomott 
orral lestünk kifelé a kavargó pelyhek felé a 
jó meleg szobából, ahol az esti a vacsora sü-
teményes illata kavargott már, ahol apám va-
lamiért bezárkózott a nagyszobába (s ahol 
nagyapám szerint az angyalokkal tárgyalt), 
hogy azután felpattanva a nagyajtó beléphes-
sünk a varázslatos, gyertyafényben, ezüst és 
arany színekben pompázó fenyőillatú rejtély 
felfedezésére. 

Akkoriban nem voltak nagy ajándékok. 
egy könyv, egy műanyag kisvonat, egy ólom-
katona. de nem is ez volt a lényeg. fogtuk 
egymást és átkarolt bennünket a csoda, amit 
szeretetnek hívnak. együtt voltunk, kint az 
akkorra már kissé kékesen csillogó, csikorgó 
hideg, bent a narancssárga gyertyaláng meleg.

gyerekkoromban gyakran esett a hó.

köszöntŐk | kArácsonyi díszben
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ELTE Hírek

Ady endre:

karácsony – 
Harang csendül...
i.
Harang csendül, 
ének zendül, 
messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
karácsonykor 
magába száll minden lélek.
minden ember 
szeretettel 
borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A messiás 
boldogságot szokott hozni.
A templomba 
Hosszú sorba’ 
indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság istenének.
mintha itt lenn 
A nagy isten 
szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
minden szívben 
csak szeretet lakik máma.

ii.
bántja lelkem a nagy város 
durva zaja, 
de jó volna ünnepelni 
odahaza. 
de jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 
fohászkodni, 
de jó volna megnyugodni.
de jó volna, mindent, 
elfeledni, 
de jó volna játszadozó 
gyermek lenni. 
igaz hittel, gyermek szívvel 
A világgal 
kibékülni, 
szeretetben üdvözülni.

iii.
Ha ez a szép rege 
igaz hitté válna, 
óh, de nagy boldogság 
szállna a világra. 
ez a gyarló ember 
ember lenne újra, 
talizmánja lenne 
A szomorú útra.
golgota nem volna 
ez a földi élet, 
egy erő hatná át 
A nagy mindenséget. 
nem volna más vallás, 
nem volna csak ennyi: 
imádni az istent 
és egymást szeretni… 
karácsonyi rege 
Ha valóra válna, 
igazi boldogság 
szállna a világra. 

dr. mEzEy Barnának, az EltE rEktorának ünnEpi írása

Az átkaroló csoda

Magam és a Kancellária minden munkatársa 
nevében békés, meghitt karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánok egyetemünk minden 
polgárának!

Dr. Scheuer Gyula kancellár

„Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag új esztendot kívánok 

Egyetemünk minden dolgozójának!”

Dr. Borhy László - dékán

Boldog karácsonyt, és sikeres új évet kívánunk 
minden kedves olvasónknak!

Jövore 
újra találkozunk!

Az ELTE Hírek 
szerkesztosége


