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Talán csak egy pillanat maradt 
meg ebből az évből, és oly ha-
mar eltelt, mint az elmúlt pár 
hétköznap. Minden évben fej-
törést okoz a magazin készíté-
sekor a ködös, őszi novembe-
ri napokon, hogy vajon milyen 
idő lesz karácsony estéjén, 

Holle anyó megajándékoz-e 
bennünket idén pihe-puha hó-
takaróval. Tudunk-e türelem-
mel lenni egymás iránt, sze-
retettel egymás felé fordulni? 
Megérezni, hogy a másik mi-
nek örülne igazán? Mert adni 
jó… Az UNIverzum decemberi 

száma mindig egy különleges 
szám, mert tartalmainkkal pró-
báljuk az ünnepekre hangolni 
minden olvasónkat, munkatár-
sunkat. Mostani számunkban 
sem lesz ez máshogy: meg-
szólaltatjuk Hortobágyi T. Cirill 
pannonhalmi főapátot, aki arról 

beszél, hogy az ünnepek köze-
ledtével, egyre jobban keressük 
Isten nyomait a világban, de ol-
vashatnak arról, hogy mit jelent 
a hanuka, és adunk tippeket 
az egész családnak, hogy mi-
lyen programokat látogassanak 
meg az ünnepek alatt. 

Hamarosan itt az év vége, be-
köszönt egy új év, szerkesz-
tőségünk nevében azt kíván-
juk, legyen mindenkinek szebb, 
jobb, békésebb, tartalmakban 
gazdag új éve!



Az ELTE egyik legnépszerűbb és a nemzetközi rangsorokban is kiemelkedően ma-
gasan jegyzett képzése, a Pszichológia alapképzési szak a következő tanévtől a bu-
dapesti helyszín mellett immár a nyugati határszélen, Szombathelyen is felkerül 
a képzési palettára. Emellett a Szombathelyen már jól működő Testnevelő tanár 
szak jövőre Budapesten is elindul. 

Az ELTE PPK a csatlakozás első pillanatától inten-
zív szakmai együttműködésre ösztönzi budapesti 
és szombathelyi intézeteit. Az elmúlt évek pozitív 
folyamatai visszaigazolják azt a tudatos építkezést, 
amelynek az a célja, hogy magas színvonalú ok-
tatói-kutatói kapacitás álljon rendelkezésre mind-
két képzési helyen „intercity professzorok” nélkül, 
a helyi oktatói gárdával biztosítva a kiemelkedő 
teljesítményt. A kari képzési innováció legfonto-
sabb eredménye, hogy az ELTE PPK Pedagógiai  
és Pszichológiai Intézet – a szombathelyi okta-

tók munkájára támaszkodva – 2020-tól elindítja a 
Pszichológia alapképzési szakot az ELTE szombat-
helyi campusán, így a Nyugat-Dunántúlon első-
ként teremtve lehetőséget a végzettség megszer-
zésére. 
Ezzel párhuzamosan a szombathelyi tanárképzé-
si tapasztalatokra és az ELTE PPK Sporttudományi 
és Egészségfejlesztési Intézet munkatársainak tu-
dására alapozva bővül az ELTE tanárképzési szak-
kínálata Budapesten is, vagyis jövőre Testnevelő 
tanár szak is indul a fővárosban. 

Rengeteg feladata között a Mikulás idén sem feledkezett meg az 
Eötvös Loránd Tudományegyetemről és az itt dolgozók gyerme-
keiről. A Mikulás hosszú útja közben, december 6-án találkozott 
a legkisebbekkel a Lágymányosi Campus épületében.

Minden évben egyszer a gyere-
kek birtokukba veszik az egye-
tem lágymányosi épületét, és 
igazi gyerekzsivajtól visszhangzik 
a campus Gömb Aulája.
A Mikulás érkezése minden év-
ben nagy izgalom a kicsiknek, 
és ez idén sem volt másképp. 
Az ELTE immár hatodik alkalom-
mal tartotta meg közösen az 
egyetemi dolgozók gyermekei-
nek szóló téli ünnepséget.
A gyerekeket rengeteg program 
várta: kipróbálhattak különböző 
logikai és ügyességi játékokat, a 
kreatívabbak kézműves foglalko-
záson vehettek részt, és míg a 

legkisebbekre babasarok várt, a 
szülők is kikapcsolódhattak egy 
picit egymás és egy csésze kávé 
társaságában.
A gyerekeket a Zabszalma és a 
Zurgó Együttes szórakoztatta, de 
természetesen a nap fénypontja 
a Mikulás és krampuszainak 
érkezése volt – a jókedvű csapat 
idén is mosolyt varázsolt az 
arcokra, és tette felejthetetlenné 
a napot.
Természetesen az ajándék sem 
maradhatott el: a Mikulás és se-
gédei közel hatszáz ajándékcso-
magot osztottak ki a gyerekek 
között.

Az ELTE Alumni Szervezet lehetőségeikhez mérten 
minél több tehetséges, rászoruló hallgatónak pró-
bálja támogatni egyetemi tanulmányait, ezért az 
egykori ELTE-s alumnusok összefogásra ösztönzik 
egyetemünk közösségét. 

A 2016/2017-es tanév óta több 
mint húsz hallgató támogatá-
sa valósulhatott meg az ELTE 
Alumni Központ közreműkö-
désével és az ELTE Alumni Ala-
pítvány bevonásával; a cél az, 
hogy évről évre növelni tudják 
a támogatottak körét.
A központ – tizedik évforduló-
jának alkalmából – jubileumi 
jótékonysági estet szervezett 
2018 végén, és a befolyt tá-
mogatási összegből idén már 
nyolc tehetséges hallgatót tud-
tak támogatni.

Kérjük, amennyiben teheti, Ön is támogassa a rászoruló hallgató-
kat! A szervezők minden támogatást köszönettel fogadnak. 
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HÍREK | VELÜNK TÖRTÉNT

KÉPZÉSI INNOVÁCIÓ A PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI KARON (PPK)

Helyükre kerülnek

HATODJÁRA LÁTOGATOTT EL HOZZÁNK A MIKULÁS

Csakhogy itt 
vagy, Télapó!

HAGYOMÁNYTEREMTŐ SZÁNDÉKKAL HÍVTÁK ÉLETRE AZ ÖSSZEGYETEMI GÓLYABÁLT

Mindenki táncol

TÁMOGASSA ÖN IS A RÁSZORULÓ HALLGATÓKAT!

Adni jó

Idén egy minden eddiginél exkluzívabb rendezvényen buliztak hajnalig a diákok november 7-én 
az ELTE első összegyetemi gólyabálján, a BOK (volt SYMA) Sport- és Rendezvényközpontban.

Az összegyetemi gólyabál ötletgazdája az ELTE  
Hallgatói Önkormányzata volt, amely a nem 
mindennapi ünnepséggel hagyományt akar te-
remteni az egyetemen. 
A bál lázba hozta a fiatalokat, hiszen közel négy- 
ezren buliztak hajnalig a BOK Sport- és Rendez-
vényközpontban november 7-én. Mielőtt a bálo-
zók elözönlötték volna a táncparkettet, ünnepé-
lyes vacsorán vettek részt.
A hallgatókat Horváth Mihály HÖK-elnök, majd dr. 
Hamar Imre rektorhelyettes, valamint dr. Scheuer 
Gyula kancellár köszöntötte és dr. Borhy László 

rektor is tolmácsolta jókívánságait. A bál – a kö-
szöntők után – nyitótánccal kezdődött, amelyet 
idén is több tucat elsőéves hallgató adott elő. 
A szervezők – köztük az ELTE Szolgáltató Kft. – 
idén a hallgatók körében nagyon népszerű Ba-
gossy Brothers Companyt kérték fel fő fellépő-
nek; a koncert telt ház előtt zajlott, a hangulat 
pedig egyre fokozódott. A sztárfellépők ráhan-
golták a bálozókat a bulizásra, akik hajnalig rop-
ták a táncparketten. A rendezvény nagy sikeré-
re való tekintettel a HÖK jövőre is hasonló prog-
ramban gondolkodik.

FÓKUSZBAN AZ 
INNOVÁCIÓ



Távmunka, családi programok és pénzügyi támogatás – csak 
néhány azok közül az új intézkedések közül, amelyekkel az 
egyetem támogatja a gyermekeket nevelő dolgozóit. „Bár pon-
tos adataink nincsenek, becsléseink szerint évente hozzávetőle-
gesen száz-százötven gyermek születik családos munkavállaló-
ink körében, és kollégáink közel ezernyolcszáz, tizennégy éven 
aluli gyermeket nevelnek. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk, 
hogy segítsünk nekik az otthon és a munkahely közötti egyen-
súly megteremtésében” – hangsúlyozta lapunknak dr. Babos 
János szolgáltatási igazgató, akit a részletekről kérdeztünk.

Az ELTE célja, hogy a gyer-
meket vállaló munkatársa-
kat segítse, és tovább erősít-
se a családbarát munkahelyi, 
egyetemi légkört. A kezdemé-
nyezés támogatására az egye-
tem a 2019-es költségvetésé-
ben ötvenmillió forintot kü-
lönített el, és novemberben 
útjára indította az „ELTE csa-
ládbarát munkahelyért, egye-
temért” programot is, amely 
minden dolgozót és – egyes 
elemei révén – hallgatót érint, 

és további szolgáltatásokat, se-
gítséget nyújt a családosoknak.

Kedvezmények és kedvezmé-
nyezettek

Az igazgató kiemelt néhányat 
a program elemei közül.
– Azok a szülők, akik gyerme-
ket nevelnek, a jogszabályban 
megszabott munkaidő-ked-
vezményen felül további en-
gedményben részesülnek a 
napi munkavégzés időtartamá-
ból a kicsi hároméves koráig, 
és amennyiben a munkakörük 
lehetővé teszi, biztosítjuk szá-

mukra a távmunka lehetősé-
gét is egészen a gyermek hét- 
éves koráig. Ezen túlmenően 
egyszeri, bruttó 500.000 forint 
összeggel támogatjuk azokat a 

munkavállalókat, akiknek 2019-
ben vagy ezt követően gyer-
meke született, születik. Az el-
ső igénylők már meg is kapták 
a „babaköszöntő támogatást” 
– mondta el az igazgató.

Családbarát szolgáltatáscso-
mag
Az egyetem vezetése nagy 
hangsúlyt fektet arra is, hogy 
olyan körülményeket teremt-
sen, amelyben a kollégák 
mind a szakmai környezetben, 
mind a magánéletben kitelje-
sedhetnek. Ezért az egyetem 
vezetése – az eltérő igényeket 
figyelembe véve – az eddigi 

programok körébe szervesen 
illeszkedő szolgáltatáscsoma-
got dolgozott ki: ennek része 
például a gyermekfelügyelet 
bevezetése, az ELTE játszóház 
kialakítása, de ezen felül a szü-
lők és a családok a jövőben 
több közös kikapcsolódási le-
hetőséget nyújtó programok-
kal is találkozhatnak. 

A programok szervezését az 
ELTE Szolgáltatási Igazgatósá-
ga végzi; azokat 2020 januárjá-
tól – az igények és a lehetősé-
gek adta keretek között – foko-
zatosan vezetik be az egyetemi 
életbe.
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KÖZÖSSÉG | A CSALÁDBARÁT MUNKAHELYÉRT

AZ EGYETEM TÖBB FORMÁBAN IS TÁMOGATJA A GYERMEKEKET NEVELŐ MUNKATÁRSAIT

Több mint egy munkahely

ÍGY LEHET IGÉNYELNI A BABAKÖSZÖNTŐ TÁMOGATÁST
A baba születésekor járó anyagi támogatást az ELTE Szolgáltatási 
Igazgatóságnál lehet igényelni a csaladbarat@elte.hu e-mail-
címre küldött levéllel. Ehhez nincs másra szükség, mint a 
gyermek születési anyakönyvi kivonatára, az igénylő nevére és a 
munkahelyi törzsszámára. 

MINDENT EGY HELYEN
December elején elindult a www.elte.hu/csaladbarat oldal, ahol 
az érdeklődők minden hasznos információt megtalálnak a tá-
mogatásigénylés feltételeiről, illetve értesülhetnek az aktuális 
programokról, valamint a szolgáltatásokról is.



– Az adventi várakozás kezdetét vet-

te. Miről szól ez az időszak?

– Úgy gondolom, hogy min-
den ünnep a készületből nő ki. 
A hívő emberek Krisztus szüle-
tésének ünnepére készülnek. 
Az advent során kicsit befelé 

irányítjuk a figyelmünket, job-
ban keressük Isten nyomait a 
világban, hogy amikor eljön az 
ünnep ideje, át tudjuk élni a pil-
lanatot, mert megvan a készü-
let, nem csak úgy belecsöppe-
nünk abba. De a nem hívők is 
készülnek: végiggondolják az 
ajándékokat, hogy ki minek 
örülne leginkább, nagyobb fi-
gyelemmel viseltetnek egymás 
iránt, együtt van a család, és 
így talán többet beszélgetnek, 
mint máskor.

– Isten egy gyermek alakjában láto-

gatta meg a világot. Milyen üzenetet 

hordoz magában Jézus születése?

– Isten nem különül el a világ-
tól, nem messze, távoli fön-
ségben van tőlünk, akit cso-
dálhatunk, hanem felvette az 
emberséget. Együtt tud érez-
ni velünk, meg tud érteni ben-
nünket. Amikor valami nem si-
kerül az életünkben, Isten ak-
kor is velünk van. Mert Isten 
megtestesül Krisztusban; ma-
ga Isten jön el hozzánk egy 
pici gyermek alakjában. Egy 
egyszerű, szegény családba 
születik meg, olyan emberek 
közé, akik őt nagy szeretettel 
fogadják.

– Hogyan tudunk a mindennapok-

ban közel kerülni Jézushoz? 

– Úgy tudom őt közel enged-
ni magamhoz, ha töprengek a 
tanításain, olvasom az evangé-
lium történeteit, magamévá te-
szem a gondolatait. Ha úgy vi-

szonyulok másokhoz, ahogy 
ő. Ha úgy tudok megrendülni 
egy-egy emberi nehézség lát-
tán, ahogy ő. Ha olyan segítő-
készséggel tudok mások mellé 
állni, ahogyan Jézus teszi, ak-

kor Isten a hétköznapjaim ré-
szévé válik. Úgy gondolom, 
hogy valami módon utánoz-
hatjuk Jézust, de az utánzás 
nem szolgai másolást jelent, 
hanem azt, hogy megértem 
küldetésének, életének a lé-
nyegét, és azokkal a gesztu-
sokkal élek, ahogyan ő reagált 
bizonyos élethelyzetekben.

– Mit lehet tenni azért, hogy ne csak 

karácsonykor figyeljünk oda jobban 

egymásra?

– Az ünnepek fontos alkalmak, 
hogy felhívjuk a figyelmet a vi-
lág ínségeire. Úgy látom, hogy 
az ünnep amolyan felbuzdulá-
si alkalom, amikor jobban ész-
revesszük a társadalmi prob-
lémákat vagy a szorult hely-
zetben lévő embereket. Azt 

viszont, hogy a jócselekedet 
ne csak fellángolásszerű le-
gyen, rajtunk, a tudatosságun-
kon múlik. Úgy gondolom, ez 
tudatos elhatározás kérdése, 
ötletszerűen nem megy. Az el-
köteleződés az első lépés ezen 
az úton. Az életem részévé kell 
válnia annak, aki iránt felelős-
séggel viseltetek. Akkor segít-
hetünk a leginkább, ha a rá-
szoruló érzi, hogy elfogadjuk 

őt, támogatjuk, mellette ál-
lunk, meghallgatjuk és törő-
dünk vele. Mint egy jó tréner 
vagy edző, aki mellett növek-
szik a bizalom.

Milyen példákat lát a mai fiatalok 

körében a sorsközösségre, testvéri-

ségre?

 
- Itt, Pannonhalmán minden 
novemberben, Szent Márton 
ünnepe előtt a bencés gim-
náziumban egy hetet szánunk 
valamilyen társadalmi perifé-
rián élő vagy problémás cso-
port iránti érzékenyítésre. Idén 
az autizmussal élőket válasz-
tottuk. Alaposabban megis-
mertetjük őket a diákjainkkal, 
akiket ezzel árnyaltabb gon-
dolkodásra ösztönzünk. Szak-
embereket hívunk meg, akik 
előadásokat tartanak, illetve ta-
lálkozókat szervezünk, hogy 
diákjainkat érzékenyítsük az 
adott társadalmi csoport prob-
lémáira. Azt látom, hogy a di-

Az advent során befelé irányítjuk a figyelmünket, jobban keres-
sük Isten nyomait a világban, hogy amikor eljön az ünnep ideje, 
át tudjuk élni a pillanatot. Az ünnepek azért fontosak, mert segí-
tenek felhívni a figyelmet a világ ínségeire, de nem csak ilyenkor 
lenne szükség az elfogadásra és a törődésre. Hortobágyi T. Cirill 
pannonhalmi főapáttal beszélgettünk.
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KARÁCSONY | KÉSZÜLŐDÉS ÉS ELMÉLYÜLÉS

Itt a karácsony: tegyük derűsebbé, 
biztonságosabbá, szebbé mások életét!

Amikor valami nem sikerül az 

életünkben, Isten akkor is velünk 

van. Mert Isten megtestesül 

Krisztusban; maga Isten jön 

el hozzánk egy pici gyermek 

alakjában.

Úgy gondolom, hogy valami módon utánozhatjuk 

Jézust, de az utánzás nem szolgai másolást jelent, 

hanem azt, hogy megértem küldetésének, életének a 

lényegét, és azokkal a gesztusokkal élek, ahogyan ő 

reagált bizonyos élethelyzetekben.

Átélni a 
pillanatot



ákok megérintődnek, bevo-
nódnak egy-egy ilyen kérdés-
be, hatékonyan tesznek az ügy 
érdekében, adománygyűjtést 
is végeznek saját maguk kö-
zött, a saját zsebpénzüket felál-
dozva egy-egy rászoruló cso-
port megsegítésére. A jövő útja 

mindenképpen az, hogy a fia-
taljainkat érzékennyé tegyük a 
rászorulók, a szegények prob-
lémái iránt.

– Ilyenkor sokszor elhangzik, hogy 

karácsonykor nem a pompa, a díszí-

tés, az ajándékozás a lényeg. Hogyan 

lehet megélni a szeretet és ajándé-

kozás isteni értelmezését a ma vilá-

gában?

– Számomra karácsonykor az 
a legfontosabb, hogy minősé-
gi időt szenteljek másoknak, 
és megtaláljam azokat az em-
bereket, akik szomjazzák, éhe-
zik ezt. Ne önmagam körül fo-
rogjak, hanem nyitott legyek 
másokra. A célom pedig nem 
más, mint derűsebbé, bizton-
ságosabbá, szebbé tenni az 
életüket.

– Önnek mit jelent a karácsony, ho-

gyan telik az ünnep a bencés közös-

ségben?

– Az ünnep az évenkénti visz-
szatérő ritmusával a helyes 
úton tart engem. Újra és újra 
átélem, felfedezem, ami már 
az enyém, és ez folyamato-
san táplál, nem üresedik ki az 
életem, megpróbálom meg-
ragadni az ünnep lényegét és 

bensővé tenni. Az ünnephez 
köthető rituálék is nagyon fon-
tosak. A szerzetes közösség-
ben megajándékozzuk egy-
mást, közösen vacsorázunk, 
az éjféli szentmise előtt ka-
rácsonyi énekeket ének-
lünk. Bensőségesen telnek a 
napok, akárcsak a családok-
ban. 

EGYÜTMŰKÖDÉS 
AZ ELTE-VEL
Az ELTE sem marad ki 
a jövőtervezésből, mert 
„Magyarország egyik leg-
nagyobb múltú egyetemé-
vel az együttműködésünk 
példaértékű, és a jövőben 
is tervezünk hasonlót”.

„Három évvel ezelőtt, 2016-
ban, Szent Márton születésének 
1700. évfordulója alkalmából az 
ELTE-vel közösen egy tudomá-
nyos konferenciát szerveztünk 
pannonhalmi és budapesti hely-
színeken, és ebből az alkalom-
ból a szent legendáit tartalmazó 
Ernst-kódexet is megjelentettük 
fakszimile kiadásban. Nevünk 
nem véletlenül Szent Márton 
monostora, hiszen az ő pan-
nóniai származása vitán felüli. 
Az Ernst-kódex bizonyítottan a 
pannonhalmi szkriptóriumban, 
a szerzetesek keze munkája ál-
tal készült. Magyarország egyik 
legnagyobb múltú egyetemével 
ez az együttműködésünk pél-
daértékű, és a jövőben is terve-
zünk hasonlót. 2024-ben 800 
éves lesz a bazilikánk, 2020-ban 
pedig az eucharisztia éve lesz, 
ezzel kapcsolatban kiállítást is 
szervezünk. Az ünnepi progra-
mok részleteit még most ala-
kítjuk, és nyitottak vagyunk egy 
újabb együttműködésre, közös 
munkára az ELTE-vel.”
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Számomra karácsonykor az 

a legfontosabb, hogy minőségi 

időt szenteljek másoknak, 

és megtaláljam azokat az 

embereket, akik szomjazzák, 

éhezik ezt.”

Forrás: Facebook



A Gellért-hegy déli lejtőjén ál-
ló villaépület közel négy évtize-
de működik az ELTE szakkollé-
giumaként. A ’80-as évek elején 
egy nagyobb átalakításon esett 
át, 2016-ig azonban csak kisebb 
„ráncfelvarrások” történtek az 
épületen. Három évvel ezelőtt 
jelentős felújítás vette kezdetét, 
amelyet a kormány 700 millió fo-
rinttal támogatott.
 – A tervezők jól rezonáltak az 
igényeinkre, így hamar megta-

láltuk azokat a funkciókat, ami-
ket egy korszerű szakkollégium-
nak tudnia kell – tudtuk meg dr. 
Milánkovich Andrástól, a Bibó Ist-
ván Szakkollégium vezetőjétől. 
– Főleg a közösségi és szakmai 
funkciók bővítése állt a rekon- 
strukció középpontjában, a vég-
eredmény pedig egy igazán im-
pozáns és szerethető épület lett 
– tette hozzá az igazgató.

Emelték a komfortfokozatot
A főépülethez elől hozzáépítet-
tek, és az intézmény kapott egy 
zöldtetős fitnesz- és sporttermet 
is. A régi sportpálya helyére egy 
műfüves futballpálya került. 
A teljes épületre vonatkozó át-
alakítási munkákon túl energeti-
kai korszerűsítést is végeztek: az 
épületet kívül hőszigeteléssel lát-
ták el, a szobákba pedig egyedi-
leg szabályozható hűtő-fűtő be-
rendezéseket szereltek be. 

– A felújítás elsődleges célja nem 
a kapacitásnövelés volt, legin-
kább a komfortfokozatot akar-
tuk emelni és a szakmai kapa-
citásokat bővíteni – szögezte le 
dr. Milánkovich András, majd el-
mondta, hogy „míg régen szin-
tenként egyetlen koedukált vi-
zesblokk volt a kollégiumban, ma 
már minden szoba önálló fürdő-
vel rendelkezik”.

Megkedvelték az új környezetet
A 11 plusz szobával együtt jelen-
leg 34 szobával büszkélkedhet a 
kollégium. A közösségi terek szá-
ma lényegesen megnőtt, főleg 
a tetőtér beépítésének köszön-
hetően, ahol társalgók és tanu-
lóterek kaptak helyet. Közösségi 
terekből a többi szinten sincsen 
hiány: amerikai konyha, étkező, 
nappali ugyanis mindenhol van. 
A klubhelyiség területe szintén je-
lentősen megnőtt. 
– Nagyon jó látni, hogy a kollégis-
ták hogyan használják az új tere-

ket, és egyértelmű, hogy nagyon 
megkedvelték az új környezetet – 
mesélte a szakkollégium vezetője. 
– Híján voltunk szakmai helyisé-
geknek is, ahol kurzusokat tart-
hattunk vagy kutatásokat foly-
tathattunk. Most azonban már 
van egy vadonatúj 80-100 fős 
előadótermünk, és kialakításra 
került egy perszimulációs bútor-
zattal ellátott szemináriumi terem 
is, ráadásul még a könyvtárunk 
is újjáépült – számolt be az újítá-
sokról dr. Milánkovich András.

Idén december 22-én köszönt 
ránk a hanuka, ami egy nyolcna-
pos ünnep. 

Sok más zsidó ünneppel ellen-
tétben a hanukához csupán 
egyetlen parancsolat kötődik: 
nyolc napon keresztül mindig 
egy gyertyával többet kell megy-
gyújtani a kilencágú gyertyatar-
tón, a hanukián. A nyolc gyertyát 
egy sámesz, vagyis szolgagyer-
tya segítségével gyújtják meg, ez 
lesz tehát a kilencedik gyertya.

Csodára emléleznek 
A lángokkal a hanukai csodára 
emlékeznek a zsidók. A hanuka 
szó héberül felavatást jelent, és 
arra utal, hogy i. e. 165-ben Júda 
Makkabi csapatai visszafoglalták 
Jeruzsálemet. Ekkor újraszen-
telték magát a szentélyt, amit a 
görögök megszentségtelenítet-
tek. A templomban volt a menó-
ra, a teremtés hét napját szimbo-
lizáló hétágú gyertyatartó, ami-
ben mindig olaj égett. Amikor 
újra felszentelték a templomot, 

akkor csupán egyetlen korsónyi 
kóser olajat találtak, amely pon-
tosan nyolc napig égett a gyer-
tyatartóban. Ezért lett nyolc- 
napos a hanuka.
– Önmagában az is csoda, hogy 
találtak egy korsó olajat. A cso-
da spirituális magyarázata, hogy 
a zsidók a görögök hellenizálá-
sának ellenállva, azok tiltása el-
lenére megtartották a zsidó val-
lás három alapvető fontossággal 
bíró parancsát: a sábeszt (szom-
bati pihenőnapot), a luniszoláris 

(holdalapú) naptárjukat és a fiúk 
körülmetélését (fizikai elkülönü-
lésük jegyét) – tudtuk meg Cseh 
Viktortól, az Egységes Magyaror-
szági Izraelita Hitközség (EMIH) 
kultúrtörténészétől.

A hagyomány tisztelete
Júda Makkabi azért lázadt fel, 
hogy a zsidó hagyományokat, 
öntudatot, vallást megmentse. 
Hanuka idején rájuk emlékeznek 
a zsidók, és azért gyújtanak gyer-
tyákat, hogy nevelő szándékkal 
még jobban ráirányítsák a figyel-
met a fontos vallási hagyomá-
nyaikra. A hanukát a köznyelvben 
„zsidó karácsonynak” is nevezik, 
mert időben közel esik egymás-

hoz a két ünnep, de ezen kívül 
sok hasonlóság nincs köztük. 
A zsidó családokban mindenki-
nek van egy hanukiája, amit az 
ablakban gyújtanak meg. Az ere-
deti gyertyákat ugyan olívaolaj  
táplálta, de az idők folyamán 
praktikus okokból a viaszgyertya 
is megengedett lett. 

– Az EMIH köztereken is szokott 
gyertyákat gyújtani, hogy az ün-
nep minél nagyobb nyilvánossá-
got kapjon. A közös gyertyagyúj-
tás azonban egyetlen egy zsi-
dó vallásút sem mentesít az alól, 
hogy otthon is meggyújtsa a sa-
ját hanukiáját – árulta el a kultúr-
történész.
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HANUKA: MEGEMLÉKEZÉS A CSODÁRÓL

Gyertyalángok

KORSZERŰ ÉS SZERETHETŐ ÉPÜLETTÉ VÁLT A BIBÓ ISTVÁN SZAKKOLLÉGIUM

Minden szinten 
szinte minden

EGY HÓNAP TÁVLATÁBÓL
Az ELTE jogász és politológus hallgatói november 3-án vehet-
ték birtokba Magyarország egyik legkorszerűbb szakkollégiumi 
épületét, amely minden szempontból olyan környezetet bizto-
sít, amely inspirálóan hat az ott lakó diákokra.

A három éven át tartó felújításnak köszönhetően impozáns épü-
letté vált a Bibó István Szakkollégium. A komoly külső barátsá-
gos bensőt takar, és amellett, hogy kényelmes otthont kínál, szá-
mos közösségi és szakmai funkciókban gazdag lehetőséget vo-
nultat fel. 

A köznyelvben a hanukát „zsidó karácsonynak” hívjuk, bár a 
két ünnepben a közeli időponton kívül szinte semmi közös nincs. 
A fény ünnepén ugyanis a zsidók egy közel 2184 évvel ezelőtt 
megtörtént csodára emlékeznek.

dr. Milánkovich András

Cseh Viktor

Fotó: Papp Bence

Fotó: Vághy Anna



Az ELTE Felsőoktatási Intézmé-
nyi Kiválósági Program kereté-
ben működő Alfa Generáció La-
bor – Magyarországon egyedül-
álló módon – azt vizsgálja, hogy 
a 2010 után született gyerekek 
(az alfa generáció) milyen mér-
tékben használnak digitális esz-
közöket, és ez hogyan hat a fej-
lődésükre. Első lépésként a kuta-
tók 1270 szülő megkérdezésével 
készítettek felmérést, amelyből 
kiderült, hogy a gyerekek egy-
re korábban és egyre nagyobb 
arányban használnak digitális 
eszközöket. 

Korai élmények
A vizsgált korosztály 44 százalé-
ka rendszeresen használ mobilt 
vagy tabletet, átlagosan napi fél 
órát. Kétéves kortól már a gyere-
kek fele kütyüzik, a négy év felet-
ti gyerekeknél ez az arány pedig 
már 60 százalék. Ami talán ennél 
is meglepőbb, a mobileszközö-
ket már az egy és két év közötti 
gyermekek harmada is használja.
– Ez azért lényeges, mert ekkor 
az agy még nagyon plasztikus, 
fejlődésben van, és e korai él-
ményeknek nagy hatása lehet a 
gyerekek fejlődésére, akár pozitív, 

akár negatív irány-
ban – magyaráz-
ta lapunknak Konok 
Veronika, a publiká-
ció első szerzője.

Egyre hamarabb
A kutatásból az is  
kiderül, hogy a gye-
rekek egyre koráb-
bi életkorban kezdik 
el használni a mo-

bileszközöket. Míg például 2013-
ban a két és három év közötti 
gyerekeknek még csak a 10 szá-
zaléka mobilozott, addig a fel-
mérés idején (2017-ben) már a 
40 százaléka használt ilyen esz-
közöket. A kutatás arra is rávilá-
gított, hogy a gyerekek kütyüzé-
si szokásaira a szülő véleménye 
és személyes példája is hatás-
sal van. Ha egy gyerek azt lát-
ja, hogy a szülő folyton mobi-
lozik, ő is fontosnak tartja majd, 
és többet foglalkozik vele. Az Al-

fa Generáció Labor kutatói a vi-
lágon elsőként mutatták ki azt is, 
hogy a szülők a gyerekek digitá-
lis tevékenységére is saját neve-
lési stílusuknak megfelelően re-
agálnak. Például az elkényeztető 
és mérvadó szülők gyerekei töb-
bet kütyüznek, míg a tekintélyel-
vűeké kevesebbet. 

A hatás nem marad el
Az Alfa Generáció Labor frissen 
lezajlott, még publikálás előtt le-

vő kutatása azt is megállapítot-
ta, hogy a kütyüzés hatással van 
a gyerekek kognitív és önkont-
rollfolyamataira, valamint társas 
készségeire is.
– Az eszközök negatívan hat-
nak a finommozgásra, valószínű-
leg azért, mert más tevékenysé-
gek kárára kütyüznek a gyerekek 
– kevesebbet rajzolnak, keveseb-
bet gyurmáznak. Ugyanakkor ke-
vesebb idő jut a mozgásra is, ami 
akár elhízást is eredményezhet – 
mondta Konok Veronika.

Csabai István professzor és dok-
torandusza, Pataki Bálint Ármin  
csaknem 500 nemzetközi részt-
vevő közül teljesítette a leg-
jobban a New York-i Dream 
Challenges kihívását, miszerint 
hogyan lehet a lehető legpon-
tosabban megbecsülni a rendel-
kezésre bocsátott 149 terhes pá-
cienstől származó 735 vérminta 
alapján a várandósság idejét.
A Dream (Dialogue on Rever-
se Engineering and Assessment 
Methods – Párbeszéd a visz-
szamodellezés és az értékelé-
si módszerek között) Challenges 
egy 2006-ban létrehozott nem-

zetközi gépi tanulási verseny, 
amelynek az a célja, hogy or-
vosbiológiai kutatások alapvető 
és bonyolult kérdéseire adjanak 
választ. Olyan kutatási kihívások-
ról van szó, amelyek tömeges 
tudásforrásokon alapuló együtt-
működéseket mozdítanak elő az 
adatmegosztásra fókuszálva.
Az idei versenyen két kihívás kö- 

zül választhattak a jelentkezők: 
az egyik, hogy vérmintákból 
próbálják megbecsülni a váran-
dósság idejét, a másik pedig egy 
olyan modell kifejlesztésére ösz-

tönzött, amelynek segítségével 
a koraszülés meghatározható.  
Mindkét esetben a terhességi  
komplikációk diagnosztizálása,  
valamint egy olyan pontos mo-

lekuláris óra létrehozása volt 
a cél, aminek mind a páciens, 
mind az egészségügy nagy 
hasznát veszi.
A magyar csapatnak sikerült 
a vérmintából származó gén- 
expressziós adatok alapján a 
legpontosabban meghatároznia, 
hogy a páciens a terhesség há-
nyadik hetében jár éppen.
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MENNYIT KÜTYÜZNEK A GYEREKEK? EGY ELTE-S KUTATÁS ERRE KERESTE A VÁLASZT

Kijelzők fogságában

KIEMELKEDŐ EREDMÉNY A DREAM CHALLENGES NEMZETKÖZI GÉPI TANULÁSI VERSENYEN

Aranyat érő megoldás

Megdöbbentő: az egy és két év közötti gyermekek harmada már 
használ mobileszközöket – többek között ez is kiderült az ELTE 
Etológia Tanszéken működő Alfa Generáció Labor friss felméré-
séből. A kutatás során azt vizsgálták, milyen mértékben használ-
ják a gyerekek ezeket az eszközöket, és hogyan hat mindez a fej-
lődésükre.

Első helyezést ért el az ELTE 
Komplex Rendszerek Fizikája 
Tanszékének két munkatársa 
a Dream Challenges nemzet-
közi gépi tanulási versenyen, 
New Yorkban. Ők teljesítették 
a legtökéletesebben azt a fel-
adatot, hogy vérminták alap-
ján a lehető legpontosabban 
megbecsüljék a várandósság 
idejét.

Győztesek

Nem gyerekjáték

A november 4–6. között megtartott New York-i konferen-
cia keretében zajló eredményhirdetésen az ELTE profesz-
szora és doktorandusza mellé a Michigani Egyetem és a 
pekingi Tsinghua Egyetem csapata állhatott fel a dobogó 
második, illetve harmadik fokára.

Jelentkezz!
Az Alfa Generáció Labor most 4 és 6 év kö-
zötti gyerekek szüleinek jelentkezését várja 
friss kutatásához. Olyan applikációcsoma-
got tesztelnek majd, amelynek célja, hogy 
pozitív hatással legyen a (már amúgy is 
kütyüző) gyerekekre, és egészséges keretek 
között tartsa a digitális eszközhasználatot. 
Bővebb információ: 
www.alfageneracio.hu/alfi. 



Minden évben újra és újra felépül a karácsonyi mézeskalácsváros.  
Az ingyenesen látogatható kiállítás az idén a Bálna Budapest 
épületében kapott helyet, ahol karácsonyi vásár és jégpálya is 
várja a látogatókat – ez utóbbira szintén ingyenes a belépés. 
A kiállítás 2019. december 27-től 2020. február 22-ig látogatha-
tó; a téli szünetben délelőtt 11 órától 14 óráig, illetve délután 16 
órától 20 óráig tart nyitva. A tárlat december 24-én, 25-én, 26-
án, 31-én és január 1-jén zárva lesz. 

MÉZESKALÁCSVÁROS
Az édes birodalom

Mint az tudni lehet, 2020. január 31-én végleg bezárja kapuit a 
fővárosi Miniversum, így azt javasoljuk, hogy mindenki használ-
ja ki a lehetőséget, és látogasson el a kiállításra, ahol az utol-
só hónapokban is érdekes látnivalókkal várják az érdeklődőket. 
A Miniversum a Krausz Palota földszintjén, a Budapest, VI. kerü-
let, Andrássy út 12. szám alatt, az Operától egy sarokra, a Dobó  
utca kereszteződésénél található. Az ünnepi nyitvatartásról a 
honlapjukon tájékozódhatnak.

MINIVERSUM
Utolsó alkalom

MENTŐFUTAM 
SZÍNPADI SHOW
Színpadias jelenlét

Magyarországra érkezik a 
Mancs őrjárat Live! – „A Men-
tőfutam” című színpadi show; 
a népszerű animációs tévéso-
rozat színpadi változata 2020. 
év elején látogat Budapestre. 
Január 4-én és 5-én a Papp 
László Sportarénában látható 
zenés előadás során a gyere-
kek a kedvenc kutyusaikkal élő-
ben találkozhatnak, illetve egy 
fantasztikus és kalandos őrjá-
rat részesei is lehetnek. A min-
den korosztály számára tanul-
ságos előadás az összetartás-
ról, a szociális érzékenységről, 
a problémamegoldásról szól.

ÚJÉVI KONCERT FIATALOKNAK
Jól kezdődik

A Müpa – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2020. 
január 1-én, 16 órakor Fischer Ádám vezénylésével várják újévi 
hangversenyre a fiatalokat. A koncerten Haydn: A teremtés című 
művéből hangzanak el részletek. A teremtés többrétegű remek-
mű: élvezi kicsi és nagy – több korosztálynak szól. Haydn orató-
riuma a földi lét nagyszerűségét, beláthatatlan gazdagságát hir-
deti, egy-egy részlete képeskönyvszerűen, élénk színekkel, sok-
sok kedvességgel és bájjal, no meg humorral tárja a hallgató elé 
a csoda részleteit.

Varázslatos év vége
A XI. kerületi Bűvész Színházban szilveszteri bűvész 
show-val készülnek a gyerekes családoknak. A mű-
sor december 31-én, 18 órakor kezdődik a Bartók 
Béla út. 98–102. szám alatti színházban.

SZILVESZTERI BŰVÉSZ 
ÉS MENTÁL SHOW
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SOKSZÍNŰ PROGRAMAJÁNLÓ A TÉLI SZÜNETRE A CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK

Ajándékok között
Jól tesszük, ha a téli szünet alatt nyakunkba vesszük a 
várost, hiszen idén talán minden eddiginél több és válto-
zatosabb program vár a családokra az év utolsó napja-
iban. Talán még a karácsonykor felszedett feleslegtől is 
megszabadulhatunk az óévben.

Kedves Kollégák!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektoraként ezúton szeretném megköszönni 
egész éves munkájukat.

Kívánom, hogy az ünnepek közeledtével mindannyiuknak jusson idő a pihenésre, 
és családjuk körében töltődjenek fel energiával, hogy újult erővel kezdhessék meg 
a következő évet! 

Engedjék meg, hogy ebben az évben hétéves kislányom, Lia Zoé rajzával kívánjak 
Önöknek Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket! 

Dr. Borhy László 
rektor

Áldott, békés 
karácsonyt 

és sikerekben, 
örömökben gazdag, 

boldog új évet kívánok 
minden kedves 
dolgozónknak 

és családjaiknak!

Megköszönve 
egész éves munkájukat,

Üdvözlettel,

Dr. Scheuer Gyula
kancellár

Forrás: mancsorjaratlive.hu

Forrás: miniversum.hu

Fotó: Tóth Nikolett


