
2 Krónika  2017. október 13–15., péntek–vasárnap ERDÉLYI TUDÓSÍTÁSOK

400185 – Ko lozs vár, 
Onisifor Ghibu (volt Eper jes) utca 14. szám 

Telefon: 0264-455959 
Fax:  0264-455969 
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Elő fi zet ni a szer kesz tő ség ben, 
a ma gán lap ter jesz tő cé gek nél 
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A Kró ni ka bár mely ré szé nek 
má so lá sá val és a lap ter jesz té sé vel 
kap cso la tos min den jog fenn tart va. 
Ti los a lap elekt ro ni kus tá ro lá sa, 
fel dol go zá sa és ér té ke sí té se a ki adó 
írá sos hoz zá já ru lá sa nél kül. 
A lap ból ér te sü lé se ket át ven ni csak 
a Kró ni ká ra va ló hi vat ko zás sal le het.
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ORSZÁGOS MAGYAR KÖZÉLETI  NAPILAP

1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

Semjén Zsolt jelenlétében adták át Szatmárnémetiben a felújított Szent Alajos Konviktust

„A támogatás állami kötelesség!”

Magyarország most már 
erős ország anyagi érte-
lemben, büszkeségében 

és nemzeti öntudatában is – je-
lentette ki Semjén Zsolt minisz-
terelnök-helyettes csütörtökön 
Szatmárnémetiben, a magyar 
kormány támogatásával felújí-
tott Szent Alajos Konviktus át-
adásán.

Az MTI beszámolója szerint 
Semjén Zsolt a 94 millió forint-
ból felújított katolikus bent-
lakásos diákotthon átadásán 
azt mondta, Magyarország és 
a magyar állam már nemcsak 
felelősséget érez, hanem – az 
új alaptörvényben leírtak sze-
rint – felelősséget visel min-

den magyarért, bárhol él a vi-
lágon.

Jelen esetben a konviktus tá-
mogatása tehát nem „valami-
lyen kegygyakorlás vagy jó-
tett”, hanem ez a magyar állam 
kötelessége – hangsúlyozta a 
kormányfőhelyettes.

A magyar állam minden ma-
gyarnak az állama – rögzítette 
beszédében Semjén Zsolt. Mint 
elmondta, nem szereti a hatá-
ron túli magyar vagy a külho-
ni magyar kifejezéseket, mivel 
– mint mondta – minden magyar 
ugyanahhoz a nemzethez tar-
tozik, az állam pedig ugyanúgy 
támogat minden magyart, éljen 
akár Szatmár vagy Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében. Egy 
pénzügyi támogatás odaítélésé-
nél természetesen mások példá-
ul a technikai feltételek egy ma-
gyarországi vagy egy szatmár-
németi iskola esetében, az állam 
kötelessége azonban mindkét in-
tézménynél ugyanaz – mondta 
Semjén Zsolt.

Beszédében úgy vélekedett, 
a történelem bizonyítja az egy-
házi iskolák „fölényét”, a Kár-
pát-medencében előbb volt egy-
házi, mint állami iskola, az 
előbbi intézmények így gyakor-
latilag végigkísérik a magyar 
történelmet. Ennek ellenére a 
szocializmus idején mindösz-
sze fél tucat egyházi iskola mű-

ködhetett Magyarországon, az 
itt tanuló gyerekek száma tö-
redéke volt az államiban tanu-
lóknak.

A rendszerváltozás azonban 
megmutatta, hogy az élet „ha-
talmi posztjain” – politika, gaz-
daság, tudomány és művészet 
– feltűnően nagy számban van-
nak azok a diákok, akik például 
a bencésekhez, a piaristákhoz, a 
ferencesekhez és később a jezsu-
itákhoz jártak tanulni – mondta 
Semjén Zsolt, megjegyezve, hogy 
még az elnyomás idején is külön-
leges szellemiséget adott a tanu-
lóknak az egyházi intézmények-
ben átadott tudás és azok lelki 
megtartó ereje.

A Hám János Római Katoli-
kus Teológiai Líceumhoz tartozó, 
Szent Alajos jezsuita szerzetes-
ről elnevezett konviktust 1997-
ben építették, első tanévében 120 
tanuló számára biztosított bent-
lakási lehetőséget. A jelenleg 108 
férőhelyes kollégium kétszintes 
épülete a felújítás során új hom-
lokzatot kapott, modernizálták 
a konyhai gépparkját, felújítot-
ták folyosóit és a belső tereit, ki-
cserélték a szobák padlóburko-
latát, a külső nyílászárókat, va-
lamint új bútorzatot vásároltak a 
szobákba.

A felújított épületet Schön-
berger Jenő szatmári római kato-
likus püspök áldotta meg. Az ese-
ményen részt vett Grezsa István, 
a Miniszterelnökség Szabolcs-
Szatmár-Bereg megye és a Kár-
pátalja együttműködésének és 
összehangolt fejlesztési felada-
tainak kormányzati koordiná-
ciójáért felelős kormánybizto-
sa, Kereskényi Gábor, Szatmár-
németi RMDSZ-es polgármeste-
re, Pataki Csaba, a Szatmár Me-
gyei Tanács elnöke, valamint a 
megyei tanfelügyelőség képvi-
selői is. 
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A támogatás nem „kegygyakorlás”, hanem a magyar állam kötelessége – 
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magyar kormány támogatásával felújított Szent Alajos Konviktus átadásán.

Díjazták a nemzetközi matematikaverseny „karmesterét”
Bencze Mihály, a bukaresti Ady 
Endre Líceum igazgatója, a nem-
zetközi magyar matematikaver-
seny alapítója Európai Polgári Dí-
jat kapott, amelyre Tőkés László 
európai parlamenti képviselő ter-
jesztette fel, az elismerést pedig 
szerdán adták át Brüsszelben. 
„Ez a díj egy majdnem harminc-
éves korszakot hitelesít. A nem-
zetközi magyar matematikaver-
seny körbejárta a Kárpát-meden-
cét, és harminc év alatt kialakí-
tott egy egységes matematikai 
koncepciós struktúrát számunk-
ra. Ez óriási teljesítmény volt, és 
azért, mert én vagyok ennek a 
»filharmóniának a karmestere«, 
én indítottam, én harcolok meg 
érte, az én nevemhez kapcsolják 
az érdemet, de végül is ez a díj a 
megmérettetésnek szól. A vetél-
kedőt ezzel a díjjal az Unió is hite-
lesítette, elismerte, illetve köve-
tendő, jól működő példának tart-
ja” – magyarázta a Krónikának a 
pedagógus. Hozzátette, szeretne 
köszönetet mondani mindegyik 
matematikatanárnak, az erdélyi, 
a felvidéki, a kárpátaljai, a délvi-
déki és magyarországi pedagó-
gusoknak, akik egységesen épí-

tik fel a nemzetközi magyar ma-
tematikaverseny struktúráját. „A 
díj mindenkinek szól, aki részt 
vett a munkában” – hangsúlyoz-
ta Bencze Mihály.

Az Európai Parlament olyan 
magánszemélyeknek vagy egye-
sületeknek adja át évről évre az 
elismerést, akik/amelyek hatá-
rokon átnyúló vagy nemzetek kö-
zötti kulturális együttműködés-
sel járó tevékenységeik során 
kivételes teljesítményeket mu-
tattak fel, nagymértékben hoz-
zájárulva az európai szellemi-
ség megerősítéséhez. Jelölés be-
nyújtására kizárólag a parla-
ment tagjai jogosultak, egy kép-
viselő évente egy pályázót java-
solhat. A díj odaítélésével felha-
talmazott testület az Európai 
Polgári Díj kuratóriuma. A föld-
rajzi és a nemek közötti egyen-
súly elvének figyelembe vételé-
vel a testület legfeljebb ötven je-
löltet választ ki a javasoltak kö-
zül minden évben. Tőkés Lászlón 
kívül Bocskor Andrea fideszes 
EP-képviselő is a Brassó megyei, 
négyfalusi születésű Bencze Mi-
hályt jelölte a díjra. Tőkés Lász-
ló közleményében rámutatott: az 

igazgató, aki költőként, szakíró-
ként, szerkesztőként és könyvki-
adó munkatársaként is tevékeny-
kedett, az 1989-es rendszervál-
tásban is aktív szerepet vállalt, 
és huszonöt évvel ezelőtt alapí-
totta meg az erdélyi magyar ma-
tematikaversenyt, majd egy évvel 
később ezt az egész Kárpát-me-
dencére kiterjesztve létrehozta 
a nemzetközi magyar matemati-
kaversenyt. Ennek fő célja a ma-

tematikában tehetséges diákok 
felfedezése és képességeik fej-
lesztése. Az előző években Tő-
kés László kezdeményezésére az 
Európai Polgári Díjat Smaranda 
Enache emberjogi harcos, Kató 
Béla, az Erdélyi Református Egy-
házkerület püspöke és Nyisztor 
Ilona csángó népdalénekes is 
megkapta.

BEDE LAURA

Segítenek a fejlődésben. A katolikus bentlakásos diákotthont 94 millió forintból újították fel

Bencze szerint a díj a matematikaverseny összes szervezőjének szól
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