A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme díjban részesíthető az a személy vagy szervezet,
aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra
és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.

Tóth Péter, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Zeneművészeti Tagozat tagozatvezetője laudációja
következik:
BÖJTE CSABA Kolozsváron született ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az
általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál
szélén tengődő gyermekek felkarolása.
Böjte Csaba laikus korában autóvillamossági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, egy évig élt,
és dolgozott bányászként a Hargitában. Ezzel a döntéssel – akaraterejét próbára téve – lelkiekben már a papi pályára
készült.
Édesapja költő volt, akit egy verse miatt a Ceaușescu-rezsim bírósága hét évnyi börtönre ítélt, ahonnan négy és
fél év után szabadult. A börtönben elszenvedett kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében szabadulása
után másfél hónappal meghalt. A fiatal Csabának ez alapvető momentum volt annak megértésében, hogy a baj nem
az emberben, hanem a tudatlanságban lakozik. Ennek hatására döntötte el, hogy pap lesz.
A ferences rendbe a legnagyobb titokban – még a Ceaușescu-diktatúra alatt – 1982-ben jelentkezett. Tanulmányait
Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, majd 1989-ben pappá szentelték.
1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába fogadott néhány utcagyereket,
akikkel a lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költözött. A román hatóságok
ellenezték a kolostor elfoglalását és többször felszólították annak elhagyására. Böjte atya válasza az volt, hogy a
gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem történt meg.
Az árvákat befogadó ferences szerzetesnek hamar híre ment Déván. Mára nevét és tevékenységét ismerik és
elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is. Az alapvető
életfeltételeken kívül (szállás, ruha, étel stb.) a gyerekek szakmát tanulnak, valamint nagy figyelmet fordítanak vallási
és erkölcsi nevelésükre egyaránt. Sikeres érettségi vizsga után többen egyetemen tanulnak tovább.
Csaba testvér és munkatársai áldozatos munkájának köszönhetően mára már több mint 2500 gyermek nevelkedik az intézmény valamelyik otthonában, megmenekülve a mérhetetlen nyomor jelentette kilátástalan sorstól. A
gyermekotthon ma már Erdély több mint 25 városában működtet bentlakó intézményt, és közel ötven településen
napközi otthont.
Az elmúlt évtizedek áldozatos munkájának elismeréseként a Magyar Művészeti Akadémia az MMA Aranyérme
díjat adományozza Böjte Csabának.

