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Karácsonyi jókívánságok, újévi köszöntők
Karácsonyi üdvözlet
A széttöredezett kommuni-

káció éve volt. Pedig kapcsolók, 
rúterek és programok sokasága 
dolgozik azon, hogy legyen kap-
csolat. Azonban az ember digitális 
jellé való oda-vissza átalakításában 
valami elvész.

A tanár nem tudja, hogy a 
szó csak elszáll a semmibe, vagy 
talajt fog és információ lesz be-
lőle, ami gondolatokat ébreszt és 
készségszintű gyakorlati tudássá 
alakul. A diák csak a feladathe-
gyeket látja, nem jött át hozzá a 
megmászásukhoz szükséges útra-
való. Hiányzik a szemtől szembe 
nézés, a metakommunikáció, a 
visszajelzés. A poénokkal sűrűn 
teletűzdelt csapatmunka, ami-
ben mi székelyek azért elég jók 
vagyunk. Hiába na, hogy értsd 
egy pohár víz mit ér, ahhoz hő-
ség kell, ahhoz sivatag kell.

Isten úgy döntött, emberré 
lesz, hogy személyes kapcsolat-
ba kerülhessünk. Protokollok, 
közvetítők, rítusok és liturgiák 
nélkül. Hogy megajándékoz-
zon mindazzal, ami az élethez, 
az igazi emberi kapcsolatokhoz 
kell. Mai világunk paradox mó-
don jól példázza ezt a megma-
gyarázhatatlan, de hittel megra-
gadható karácsonyi üdvözletet.

Békés karácsonyt, boldogabb 
új évet!

Dr. Lázár Ede
dékán

Megtapasztalni a csodát
Karácsony a szeretet, a csend 

és a béke ünnepe. A szeretet utáni 
vágyakozásban, ha sikerül megte-
remteni a csendet, akkor megta-
pasztalom a csodát, a legnagyobb 
szeretet, Jézus Krisztus születését 
a szívemben, az életemben. Ezen 
a karácsonyon legyünk azok, akik 
ajtót nyitunk és helyet adunk az 
Úrnak a szálláson. A tőle kapott 
békét adjuk tovább másoknak, a 
békesség pedig az öröm forrása.

Az Élelmiszertudományi Tan-
szék nevében kívánom, hogy ka-
rácsony titka által igazi legyen 
az ünnep. Áldott karácsonyt!

Dr. György Éva,
Élelmiszertudományi Tanszék

A határtalan bőség 
válsága?
Talán a mostani kényszerűen 

lelassított vagy leállított vállalko-
zásaink, vásárlásaink, eseményeink, 
utazásaink néhány kérdést szülnek 
bennünk, így a karácsony, az új fény 
ünnepének közeledtével. Ilyenkor, 
év vége felé mérleget is készítünk: 
mi történt velünk az elmúlt egy 
évben? Távmunka vagy otthonunk 
újrafelfedezése? Kényszerű pilla-
natnyi leállás vagy egy új életforma 
beköszönte? A fogyasztás, üzleti 
forgalom eseti visszaesése vagy egy 

új típusú piacgazdaság, netán tel-
jesen új gazdasági paradigma elő-
szele? „A határtalan bőség szinte 
sajnosb a szükségnél. Az első lel-
ki, másik testi ínséget vonz maga 
után” – írta a Hitel-ben szinte két 
évszázaddal ezelőtt Széchenyi 
István, „a legnagyobb magyar”. 
Fel kell tennünk a kérdést, hogy 
szükségünk van mindarra, amink 
a járvány előtt magától értetődően 
megvolt? „Ha a koronavírus okoz-
ta törési sokk nem elég nekünk, 
hogy újratervezzünk, akkor mi 
lesz az?” – jegyzi meg a napokban 
a Financial Times egyik neves toll-
forgatója. Azonban számos példa 
van arra a történelemben (és a saját 
életünkben is), hogy a válsághely-
zetekben szőtt tervek, nagy elha-
tározások a válság enyhülésével 
köddé válnak. A 20. század egyik 
legjelesebb amerikai írója, F. Scott 
Fitzgerald amikor az 1918-as spa-
nyolnáthajárványban egy kedves, 
katolikus pap barátja elhunyt, a jár-
vány borzasztó pillanataiban foga-
dalmat tett, hogy ő maga is egyházi 
pályára lép, ha elmúlik a járvány. 
Ami persze később nem így történt, 
hanem a 20-as évek céltalan tob-
zódásában, a dzsessz-korszakban 
kezdte el írói karrierjét.

Kérdés tehát, hogy elfelej-
tünk-e mindent, minden foga-

dalmunkat, minden tanulságot, 
ha 2021-ben megjön a védőol-
tás vagy a hatékony gyógymód? 
Visszatérünk-e korábbi életmó-
dunkhoz? Vagy egy új gazdasá-
gi és társadalmi berendezkedés 
alapjait kezdjük lerakni, amely 
nem a fogyasztás maximálásán, 
a folyamatos gazdasági növeke-
désen és a határtalan bőségen 
alapszik, hanem önkéntes egy-
szerűségen, méltányosabb társa-
dalmi elosztáson és körültekin-
tőbb környezeti magatartáson…

Áldott karácsonyt!
Dr. Nagy Benedek,

Üzleti Tudományok Tanszék

A befelé figyelés ideje
Tavaly ilyenkor 2020 boldog 

új évnek ígérkezett. Sok tervünk 
volt. Reméltünk tartalmas, gon-
dolatébresztő eszmecseréket a 
hallgatóinkkal az egyetemi órá-
kon és azokon kívül, szakmai 
beszélgetéseket a kollégákkal, 
személyes találkozásokat, vidám 
együttléteket a barátainkkal. Ter-
veztünk utazásokat, kirándulá-
sokat, más helyszíneken szerzett 
élményeket. Azt hittük, ez az év 
is elhozza a várva várt ballagást 
a kalapdobálással, az államvizsga 
napján a tanterem előtti szoron-
gást, egymás ölelését a sikeres vé-

dés után. Reméltük, hogy ismét 
vendégül láthatjuk a középiskolás 
diákokat a hagyományos fordítói 
versenyünkön. Hogy ismét ren-
dezhetünk játékos kvízestet az 
angol vagy amerikai kultúra egy 
nevezetes történelmi eseménye 
kapcsán. És csak néhányat emlí-
tettem a sok-sok tervünk közül.

Nem így lett. Ezeket a szemé-
lyes találkozásokat, fizikai kap-
csolatot feltételező eseményeket 
a képernyők előtt kell(ett) meg-
élnünk. Ki kellett próbálnunk, 
milyen maszkban tanítani-ta-
nulni. Nem volt jó! Nem volt 
az igazi! Rá kellett ébrednünk, 
hogy ez a különleges időszak a 
befelé figyelés ideje kell hogy le-
gyen! Hogy megéljük, mennyire 
is tud hiányozni a személyes ta-
lálkozás tanár és diák, hallgató és 
hallgató között. Hogy felismer-
jük, mennyi melegség, fény van 
a személyes jelenlétben, amit az 
online órákon a képernyők apró 
képei csak részben tudnak he-
lyettesíteni.

Most, 2020 végén a Humán-
tudományok Tanszék, kollégá-
im nevében azt kívánom mos-
tani és jövőbeli hallgatóinknak, 
családjaiknak, hogy tanuljunk, 
épüljünk ezekből a belső tapasz-
talatainkból.

Áldott, békés karácsonyt és 
egy derűsebb új évet!

Dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó, 
tanszékvezető,

Humántudományok Tanszék

Örülni a kevésnek

„Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
….
De nincs itt hála, nincs itt béke:
Beteg a világ, nagy beteg …”
Ady Endre

Sokkal többet már én se mondhatok,
Egyszerű örömöket keressetek,
Mert ha jól belegondoltok,
Hétmilliárd ember van a Földön,
Akiknek kevesebb jutott.
Sokaknak közülük
Mégis szebb az élete,
Mert örül a kevésnek, amit kapott,
S nem arra gondol, hogy csak ennyi 
jutott.

Dr. Illyés László tanszékvezető,
Gazdaságtudományok Tanszék

Kedves Hallgatók!
Először is köszönetet kell 

mondanunk, amiért bizalmat sza-
vaztatok az új elnökség számára.  
Ezáltal – Nektek hála – lehetősé-
get kaptunk arra, hogy bizonyít-
suk rátermettségünket az előt-
tünk álló feladatra.

Sajnálatos módon jelen hely-
zet nem teszi lehetővé a szemé-
lyes találkozást, az új közös él-
ményszerzést. Bár nehéz online 
egyetemistának lenni, hisszük, 
hogy ez nem tört meg Titeket, 
és hogy minden tőletek telhetőt 
megtettetek annak érdekében, 
hogy a legtöbbet hozzátok ki 
magatokból a tanulmányaitok 
során.

Szívből reméljük, hogy a 
szünet után nemcsak képekről 
fogjuk ismerni egymást, vala-
mint, hogy helyet tudunk adni 
a személyes találkozásoknak is. 
Amennyiben lehet, megpróbál-
juk veletek bepótolni a vírus-
helyzet miatt elmaradtakat.

„Biztasd, tudasd, hogy több 
lehet,

adj lelki erőt, ötletet!”
 (Aranyosi Ervin)
Az ünnepek közeledtével mi 

is bízzunk abban, hogy több le-
het ebben az időszakban, mint 
kis ablakok ikonjainak bámulá-
sa, a kimaradt élmények keserű-
sége és az ismerkedés hiányának 
érzése. Reméljük és hisszük a vi-
szontlátást, azt, hogy az immár 
felújított egyetemet megtölt-
hetjük igazi élményekkel!

Kellemes ünnepeket és bol-
dog új évet kíván a Csíkszere-
dai Hallgatói Önkormányzat 
nevében,

Mezösi Hanna


