
A 2019-es díjazottak
2019-ben Rákóczi-díjban része-
sült: Szijjártó Péter, Magyaror-
szág külgazdasági és külügy-
minisztere; Potápi Árpád János, 
Magyarország Nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára; Holló László, 
az Erdélyi Római Katolikus Státus 
Alapítvány Igazgatótanácsának 
az elnöke; Szabó Ödön parlamen-
ti képviselő; Székely Szilárd ta-
nár, ideiglenes igazgató; Márton 
Gyöngyvér szülőbizottsági elnök.
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Elismerték tetteiket
Rákóczi-díjat adtak át az iskola újraindításához hozzájárulóknak

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

A marosvásárhelyi II. Rákó-
czi Ferenc Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium ün-

nepségei abban különböznek a város 
többi iskolájának hasonló alkalma-
itól, hogy szentmisével és hálaadás-
sal, nem pedig elöljárók beszédeivel 
kezdődnek. Balla Imre lelkész a Ke-
resztelő Szent János plébániatemp-
lomban tartott ünnepi szentmisén 
hangsúlyozta, nemcsak emberi ér-
tékeket akarnak elismerni a Rákó-
czi-díjjal, hanem az Isten jóságát is, 
amely megjelenik az emberben, az 
iskola névadójának, Rákóczi fejede-
lemnek a személyében is, aki első-
sorban a hitéből élt és építkezett. Az 
iskoláért tevékenykedő díjazottak pe-
dig ennek szellemében a jóért tettek.

Tavaly elhalasztották

2020-ban a járványhelyzet miatt 
kénytelenek voltak a díjátadást elha-
lasztani, így idén április 16-án – II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem rodostói 
száműzetésbe való megérkezésének 
napján – a díjat Brendus Réka, a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárságának főosz-
tályvezetője, Kovács Irén Erzsébet 
szenátor, Bányász Sándor öregdiák, 
az 1948-ban felszámolt Főgimná-
zium végzettje és Oláh Dénes főes-
peres-plébános kapta meg. Tamási 
Zsolt, a katolikus iskola igazgatója ki-
emelte, nagyon sokan voltak és van-
nak, akik a maguk helyén a lehető 
legtöbbet tettek az iskoláért, a kiál-
lásuktól az imaláncon át a petíciók 
írásáig, a működési engedély bizto-
sításáig, kibocsátásáig, valamint az 
újraindítás adminisztratív és szak-
mai támogatásáig. „A díjjal köszön-
jük meg azok munkáját, akik minket 
saját küzdelmeinkben segítettek és 
segíteni fognak. Mi magunk is töré-
kenyek vagyunk, ezért készült a díj 
kristályból. Csak akkor érhet véget 

a küzdelem, ha feladjuk, és mi nem 
adjuk fel. Itt akarunk lenni az iskolá-
ban, amelyet azért hozott létre a kato-
likus egyház, hogy értékeinket itthon 
megőrizhessük” – hangsúlyozta Ta-
mási Zsolt ünnepi beszédében.

Legnagyobb megvalósítása

Az iskola citeracsoportjának előa-
dását követően elsőként Kovács 
Irénke szenátornak adták át a dí-
jat, aki 1966. április 16-án született 
a Szilágy megyei Zsibón. A szüle-
tésnapját a Rákóczi-díj átvételével 
ünnepelhette meg. Pedagógusként, 
iskolaigazgatóként, majd a kisebb-
ségi oktatásért felelős államtit-
kárként is tevékenykedett, 2020 
decembere óta pedig szenátorként 

dolgozik. Mint köszönőbeszédében 
elmondta, férjével és volt kabine-
te összes tagjával ünnepelte a díj 
átvételét, hiszen együtt küzdöttek 
azért, hogy a magyar oktatás érté-
keit méltóképpen képviseljék. „Úgy 
érzem, hogy haza jövök a II. Rákó-
czi Ferenc Római Katolikus Gimná-
ziumba, hisz ez az iskola rendkívül 
fontos számomra. A szakpolitiku-
sok eredményes érdekképviselete 
és a kisebbségi oktatásért felelős ál-
lamtitkári kabinet együttműködése 
lehetővé tette ennek az iskolának a 
törvényes létrehozását. A szülők-
kel, diákokkal, pedagógusokkal, 
a római katolikus egyházi képvi-
selőkkel és az államtitkári kabinet 
munkatársaival közösen sikerült 
ezt elérni. Bevallom, államtitkári 
tevékenységem alatt ez volt a leg-
nagyobb kihívás, és a legnagyobb 
megvalósítás is” – mondta el Ko-
vács Irénke.

Végső soron egy katona

Brendus Réka, a magyarországi Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikáért 
Felelős Államtitkárságának főosz-
tályvezetője a járványhelyzet miatt 
nem jöhetett el Budapestről Maros-
vásárhelyre, hogy átvegye díját. Tóth 
László csíkszeredai főkonzul méltató 
szavait Farkas Balázs első beosztott 
konzul tolmácsolta, ebből kiderült, 
a díjazott Kolozsváron született, és 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetemen szerzett okleve-
let. Brendus Réka mindig elsődleges 
feladatának érezte az erdélyi magyar 
oktatás és kultúra megerősítését és 
fejlesztését. Meggyőződése, hogy 
a magyarság megmaradásának ez 
az egyik legfontosabb feltétele. Ha 
csak lehetett, felszólalt a II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázium 
ügyében, és meghatározó szerepe 
volt a magyar kormány iskolával 
kapcsolatos álláspontjának a kiala-
kításában – emelte ki Farkas Balázs. 
Brendus Réka levélben köszönte meg 

azt, hogy érdemesnek tartották a 
Rákóczi-díjra. „Ma, amikor az iskola 
közössége engem is méltónak tartott 
a díjra, köszönetem mellett csak azt 
mondhatom: ez a feladatom, ezt pró-
bálom ellátni legjobb tudásom sze-
rint. Végső soron egy katona vagyok 
abban a sorban, amelyben mindenki 
ugyanazt szeretné, ugyanazért dol-
gozik: hogy a II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Teológiai Gimnázium 
fennmaradjon, megőrizze mindazt, 
amit névadójától, valamint főgim-
náziumi elődjétől örökölt, és olyan 
generációk hagyják el padjait, ame-
lyekből később sok-sok jó katona vá-
lik közösségünk szolgálatára.”

 
A 2002-es újraindulásért

Bányász Sándor öregdiák, az 1948-
ban felszámolt Főgimnázium vég-

zettje, az öregdiákok Sanctus Emeri-
cus Baráti Körének tagja nem ért el a 
díjátadásra. Székely Szilárd, az iskola 
egyik tanára írt laudációt a díjazott 
öregdiákról, de mivel maga Székely 
Szilárd sem lehetett jelen személye-
sen karantén miatt, ezért az ő szavait 
az újraindult iskola egyik öregdi-
ákja tolmácsolta. Az egykori Római 
Katolikus Gimnázium öregdiákjai 
2002-ben ünnepelték iskolájuk fenn-
állásának 300. évfordulóját. Akkor 
nemcsak nosztalgiáztak, hanem egy 
másik újraindítást is előrevetítettek, 
és nekik köszönhetően két év múlva, 
a Bolyaiban beindulhatott az első 
katolikus teológiai osztály. Bányász 
Sándor volt az egyik ilyen öregdiák, 
aki odaadással tett a cél megvalósítá-
sa érdekében.

Elvitathatatlan érdeme

Oláh Dénes főesperes-plébános Ko-
rondon született 1957. január 31-én, 
és Gyulafehérváron szentelték pap-
pá 1983-ban. „Dénes atya a Bibliát 

rajongásig szerető ember és lelki-
pásztor, aki a szentírás lekötelezett 
lelkipásztor-fordítója, olyan fordító, 
aki a katolikus iskola születésénél, 
megpróbáltatásainál hordozta és 
hordozza az intézmény anyagi és 
lelki terheit azon a bizonyos lát-
hatatlan szakadék fölötti hídon” – 
mondta el Oláh Dénes főesperesről 
Balla Imre lelkész. Hozzátette, elvi-
tathatatlan érdeme – Tamási Zsolt 
elszántságához társulva –, hogy ma 
van itt katolikus oktatás. 

A Rákóczi-díjat átvevő Oláh Dénes 
alázattal köszönte meg az elismerést, 
és mindössze annyit tett hozzá: azt 
ígéri, hogy folytatni fogja. Az ünne-
pi díjátadó a magyar himnusz közös 
eléneklésével ért véget a marosvásár-
helyi Keresztelő Szent János plébáni-
atemplom falai között. Ezt követően 
a díjazottak és az iskola vezetősége 
közösen megkoszorúzta II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem szobrát. 

Oláh Dénes főesperes Tamási 
Zsolt iskolaigazgatótól veszi át 
a kitüntetést
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• Átadták a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Teológiai Gimnázium által alapított Rákó-
czi-díjat pénteken, amelyet először 2019-ben ítéltek 
oda olyan személyeknek, akiknek meghatározó szere-
pük volt az iskola újraindításában.

U-Hub 
Mentorprogram 
Az indulás évéhez képest mint-
egy négyszer annyi egyetemis-
ta jelentkezett a székelyud-
varhelyi Mentorprogramra, 
tájékoztattak a szervezők. A 
2021-es kiírásra összesen 74 
diák nyújtotta be jelentkezé-
sét. A program szabályzatát 
idéntől módosították, ennek 
értelmében a diákoknak előze-
tesen kell megjelölniük, hogy 
a projektben részt vevő kilenc 
udvarhelyszéki IT cég közül 
melyik(ek)nél szeretnének 
szakmai gyakorlatozni a nyár 
folyamán. „A módszertannak 
megfelelően a hallgatók április 
folyamán online interjúkon 
vesznek részt ezeknél a vállal-
kozásoknál, ezután kerül sor a 
U-Hub Mentorprogram egysé-
ges írásbeli felvételijére. A két 
megmérettetésen elért ered-
mények függvényében jutnak 
be a jelentkezők” – ismertette 
a procedúrát Kőrössy Andrea, 
a Harghita Business Center 
munkatársa. Mint ismeretes, a 
U-Hub Mentorprogram abban 
nyújt többet a hagyományos 
szakmai gyakorlatoknál, hogy 
a hallgatók a nyár folyamán 
fejlesztett projektjeiket 
továbbvihetik diákköri és más 
szakmai konferenciákra, illetve 
államvizsgára is, ehhez pedig a 
cégek IT szakemberei folyama-
tos mentorálást biztosítanak. 

Nem marad el 
a Drámázat
Ismét meghirdeti nyílt, jeligés 
drámapályázatát a széke-
lyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház, a Szigligeti Színház és 
a Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetem Magyar Kara: a felhí-
vás kezdőknek és a műfajban 
már jártas alkotóknak is szól. 
Mindhárom, azaz a Debüt, 
a drámaÍró és a dramAutor 
kategóriákban olyan műveket 
várnak, amelyek a pályázat 
eredményhirdetéséig még nem 
jelentek meg sehol. Tematikai 
és műfaji megkötés egyik kate-
góriában sincsen, a benyújtási 
határidő pedig június 15-én, 
délután 3 óra. Az első két 
kategóriában bruttó ezer-ezer 
eurós pénzdíjban részesülnek a 
nyertesek, illetve a három díja-
zott pályaművet – amennyiben 
az kivitelezhető – a partner-
színházak, illetve a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem 
Magyar Karának társulata a 
2021–2022-es évadában színre 
viszik. A pályamunkákat a dra-
mazat@szinhaz.ro címre vár-
ják, a pályázó nevét és je ligéjét 
tartalmazó zárt borítékot 
pedig postán kérik elküldeni a 
Tomcsa Sándor Színház címére 
(Székelyudvarhely, Tamási 
Áron utca 15. szám). A kiírással 
kapcsolatos további informáci-
ók a székely udvarhelyi színház 
titkárságán kérhetők a 0266-
212131-es telefonszámon. 
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