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Potápi: „Erdély a világ legszebb helye”
Rendhagyó tanévnyitót tartott az idén húszéves Sapientia egyetem

H A J N A L  C S I L L A

E lsőként Dávid László, a Sa-
pientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem rektora 

köszöntötte a diákokat és kollégáit 
Stephen Hawking, a népszerű angol 
elméleti fi zikus szavaival: „A csilla-
gokra nézzetek, ne a lábaitokra, hisz 
a tudás korlátokat ad, de a fantázia 
szárnyalhat”. Húsz év egy intéz-
mény életében már meghatározó, a 
Sapientia pedig továbbra is igyek-
szik eladható és hasznos tudást biz-
tosítani keresztény értékrendben, 
ami azt jelenti, hogy ha bárki bajban 
van az egyetemen, biztosan lesz, aki 
segítséget nyújt neki – fűzte hozzá a 
rektor, aki arra is kitért, hogy idén 
mintegy negyven százalékkal több 
hallgató jelentkezett az egyetemre, 
mint az eddigi években. Hozzátette 
ugyanakkor: amint lehetséges lesz, 
visszatérnek a megszokott, szemé-
lyes oktatásra a hibrid forma helyett.

Voltak, akik hittek 
a Sapientia létjogosultságában

„Magyarnak lenni Erdélyben azt 
jelenti, hogy egy lépéssel előrébb 

lenni, kicsit többnek lenni minden 
tekintetben” – Wass Albert szavai-
val köszöntötte az egyetem hallga-
tóit és tanárait Potápi Árpád János. 
Magyarország nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára hangsúlyozta: 

a Sapientia születését nem a csilla-
gok kedvező állásának vagy a ked-
vező körülményeknek köszönheti, 
hanem annak, hogy voltak, akik 
hittek az erdélyi magyar tudomány-
egyetem létjogosultságában, abban, 
hogy az erdélyi magyarság képes 
önálló magyar egyetemet létrehozni 
és működtetni. „Erdély tündérkert, 
a világ legszebb helye. Bárhol járok 
a Kárpát-medencében, fi ataltól idő-
sig mindenkinek az a vágya, hogy 
legalább egyszer eljusson Erdélybe. 
Nektek ez megadatott, mert Erdély 
a szülőhazátok. Megtapasztaltuk, 
hogy a magyar intézményrendszer 
minden régióban csak összehan-

goltan tud jól működni, ehhez erős 
magyar politikai képviseletre van 
szükség. Voltak próbálkozások, 
de az elmúlt évek történései a Kár-
pát-medence minden régiójában be-
bizonyították, egy külhoni magyar 
közösség nem bír el több etnikai 
pártot, csak egy magyar pártban 
tudjuk erőinket összpontosítani, 
közösségünk politikai céljait elérni” 
– fejtette ki az államtitkár köszöntő-
beszédében.

A közösségben való nevelés

Kató Béla püspök, a Sapientia Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke rávilá-

gított, már az egyetem megalakulásá-
nál megfogalmazták azt a gondolatot, 
hogy hálózatos intézményként szeret-
nének működni – több száz kilomé-
terre egymástól, de egy közösségben 
–, azt viszont maguk sem gondolták 
volna, hogy mindez annyira jól si-
kerül, hogy mindenki a maga ottho-
nából vesz rész a 2020–2021-es tanév 
megnyitóján. „Az egyetemünk az 
oktatáson kívül a közösségben való 
nevelést is fontosnak tartja, és ebben 
a pillanatban úgy érezzük, hogy ez a 
legnagyobb gondunk: nem tudunk 
egy közösségben úgy együtt 
lenni, hogy egymásra tudjunk 
hatni és tudjuk egymást tá-
mogatni. Mégis mindent meg 
kell tenni, hogy kapcsolatban 
tudjunk maradni, hogy ne es-
sen szét ez a közösség, mert 
ha szétesik, akkor veszélybe 
kerül az is, amiért az egyetemet 
létrehoztuk: az erdélyi magyar 
közösségnek szüksége van olyan 
helyekre, amelyek egybegyűjtik a 
mi népünket” – hangsúlyozta Kató 
Béla püspök. 

A csíkszeredai kar nevében Lázár 
Ede, a kolozsvári kar nevében Tonk 
Márton, a marosvásárhelyi kar ne-
vében pedig Kelemen András dékán 
köszöntötte a hallgatókat, illetve 
bemutatták egyetemi kínálatukat. 
A tanévet mintegy 800 alapképzé-
ses és 200 mesterképzéses elsőéves 
hallgató kezdi meg idén.

Videóüzenetekben tolmácsolt köszöntő beszédek. 
Online kezdődött a húszéves erdélyi magyar 
tudományegyetem idei tanéve
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TAMÁS ATTILA

A Filmszereda – Székelyföl-
di Mozgókép Fesztivál, bár a 

járványhelyzet miatt mindössze 
háromnaposra szűkült, a Film-

tettfeszt csíkszeredai vetí-
téseivel egészül ki, így a 
keddtől vasárnapig zajló 
filmszemlén az elmúlt év 
magyar filmtermését vo-

nultatják fel, illetve két 
román, két nemzetközi alkotást, 
valamint dokumentumfilmeket és 
két klasszikus magyar filmet is lát-
hat a közönség. A kedd délutáni, a 

csíkszeredai Mikó-vár udvarán tar-
tott megnyitón, a nyitófilmet meg-
előzően a Csíki Kamarazenekar 
produkcióját hallgathatták meg az 
érdeklődők, majd a magyarországi 
mozik újranyitását követően meg-
jelent első magyar filmet, a Pesti 
balhét vetítették, amire előzetesen 
minden jegy elkelt. Ezt követően a 
Csíki Moziban lehetett megtekin-
teni az ausztrál Baby teeth című 
filmet, amit természetesen a járvá-
nyügyi intézkedések miatt csak fél-
ház előtt vetítettek, tehát minden 
második szék üresen maradt.

Mint Prigye Kinga, a Filmsze-
redát rendező csíkszeredai önkor-
mányzat munkatársa elmondta, 

az eseményt a járványügyi előírá-
soknak megfelelően tartják, tehát 
kötelező a maszkviselés, illetve 
mindenkinek megmérik a testhő-
mérsékletét belépéskor. Ezen felül 
a Csíki Moziban tartandó vetíté-
seken a nézők között kell legyen 
egy széknyi távolság, így már ele-
ve úgy értékesítették a jegyeket, 
hogy minden második helyre le-
hetett előzetesen helyet foglalni. A 
szabadtéren, a Mikó-vár udvarán 

zajló vetítésekre is 136, a mozi fél-
házának megfelelő jegyet adnak 
el abból a megfontolásból, hogy 
ha rossz idő lesz, a moziba tudják 
átszervezni a vetítést, amennyiben 
a helyszín változatlan marad, a 
vetítés előtt egy órával újabb hat-
van jegyet tudnak értékesíteni az 
érdeklődés függvényében – tudtuk 
meg Prigye Kingától.

A szervező azt is elmondta, hogy 
bár a járványhelyzet miatt minden 

téren visszafogottabbra kellett ala-
kítaniuk a rendezvényt, a közön-
ség pénteken, a vetítést követően 
találkozhat Visky Ábellel, a Mesék 
a zárkából című dokumentumfilm 
rendezőjével, ugyanakkor néhány 
kísérőrendezvényt is meg szeretné-
nek tartani, amiről menet közben a 
rendezvény Facebook-oldalán tájé-
koztatnak. Jegyek a bilete.ro/csik-
szereda oldalon vagy a Csíki Mozi 
jegypénztárában kaphatók.

Visszafogottabban zajlik idén a Filmszereda és a Filmtettfeszt
• A Csíki Kamarazenekar hangversenyével és telt 
házas szabadtéri vetítéssel kezdődött kedden délután a 
Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál negye-
dik, a járványhelyzet miatt visszafogottabb kiadása. A 
rendezvény újdonsága, hogy idén a Filmtettfeszt – Er-
délyi Magyar Filmszemlével közösen tartják, pontosab-
ban egymást követi a két rendezvény.

A vetítések programja
Filmszereda.  Ma 16 órától a Békeidő című magyar 
filmet vetítik a Mikó-vár udvarán, majd 18 órától a Cor-

pus Christi című lengyel filmet lehet megnézni szintén 

a Mikó-várban. 21 órától a Tipografic Majuscul című 

román filmet vetítik a Csíki Moziban. Csütörtökön 16 
órától a Foglyok című magyar filmet vetítik, ezt követi 
18 órától az Mikó-vár Acasă, My home román doku-
mentumfilm, mindkettőt a Mikó-vár udvarán lehet 
megnézni, míg 21 órától a Seveled magyar játékfilmet 
tűzték a Csíki Mozi műsorára.
Filmtettfeszt. Pénteken 17 óra 30 perctől a Mesék a zár-

kából című dokumentumfilm vetítése lesz a Mikó-vár 

udvarán, 20 órától pedig az 1973-as Fotográfia című 
magyar klasszikust vetítik a Csíki Moziban. Szom-
baton 11 órától a Keménykalap és krumpliorr magyar 

klasszikus játékfilmre várják a legkisebbeket a Mi-

kó-vár udvarán, majd 17 órától ugyanezen a helyszínen 
az Éden című magyar játékfilmet vetítik. 20 óra 30 
perctől a FOMO – megosztod és uralkodsz című magyar 
játékfilmet lehet megnézni a Csíki Moziban. Vasárnap
17 óra 30 perctől az Apró mesék című magyar játékfil-

met vetítik a Mikó-vár udvarán, míg zárófilmként 20 óra 
30 perctől a Szép csendben című magyar játékfilmet 
lehet megnézni a Csíki Moziban.

• A járványhelyzetre való tekintettel kedden délután 
rendhagyó tanévnyitót tartott az idén húszéves Sa-
pientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem: online 
közvetítés formájában, videóüzenetekben tolmácsol-
ták köszöntőbeszédeiket az intézményvezetők, illetve 
Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára és Kató Béla püspök, a Sapientia 
Alapítvány Kuratóriumának elnöke.




