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• Tizenhatodik balla-
gási ünnepségét tartot-
ta szombaton a Sapi-
entia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem 
(EMTE) Csíkszeredai 
Kara. Új helyszínen, a 
Szabadság téren 287 
hallgató búcsúzott 
el az egyetemtől. Az 
ünnepségen a magyar-
országi Halott Pénz 
együttes énekese, Járai 
Márk is fellépett.

A korábbi évek hagyományai-
hoz híven a felsőoktatási in-
tézmény végzősei ballagási 

szentmisén vettek részt pénteken 
a csíksomlyói kegytemplomban, 
ahová népviseletbe öltözve, gyalog 
vonultak ki. Szombaton, az utolsó 
egyetemi órát követően pedig ta-
lárban meneteltek át a kampuszból 
ezúttal a Szabadság térre, a 16. tan-
évzáró ünnepség hivatalos hely-
színére. Mivel a vírushelyzet miatt 
tavaly elmaradt a klasszikus érte-
lemben vett ballagási ünnepség, az 
idén végzettek mellett a tavalyi év 
végzősei is az ünnepség részeként 
búcsúzhattak el az egyetemtől, kö-
zülük 77-en éltek is a lehetőséggel.

Köszönet a diákoknak

A köszöntőbeszédek sorát Tonk 
Márton, az egyetem rektora kezd-
te. Felszólalásában megköszönte a 
ballagó hallgatóknak a bizalmat, 
hogy ezt az egyetemet választották 
felsőoktatási tanulmányaik hely-
színéül, ugyanakkor kiemelte, hogy 

az egyetem milyen hosszú utat tett 
meg húsz évvel ezelőtti alapítása 
óta, számtalan eredményt és sikert 
felmutatva ezalatt. Míg kezdetben 
az egyetemistáknak az intézmény 
felé megelőlegezett bizalmat kel-
lett megköszönni, manapság már 
sokkal inkább a felsőoktatási in-
tézmény szakmai, közösségi és 
emberi teljesítményének ismeretén 

alapuló, immár két évtizedes ta-
pasztalatot jelent a diákok bizalma 
– fogalmazott. Lukács Bence Ákos, 
Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezető konzulja arról 
beszélt, hogy a Sapientiát 2001-ben 
a magyar állam és az erdélyi magyar 
egyházak azzal a céllal hozták létre, 
hogy az erdélyi magyar fi atalság 
szülőföldjén, a lehető legszélesebb 

oktatási spektrumon, a lehető leg-
magasabb színvonalon, anyanyel-
vén tudja elsajátítani azt a tudást, 
amit választott területe megkíván. 
„Az alapítóknak az a cél lebegett a 
szemük előtt, hogy az erdélyi és szé-
kelyföldi magyarság számára kimű-
velt emberfők sokaságát, értelmi-
ségi rétegét hozza létre, hogy azok 
a szülőföld fellendülésében részt 

vegyenek. (...) Célként lebegjen sze-
metek előtt székely magyar közös-
ségünk ügye, hiszen ahogy Szabó 
Dezső jeles írónk is megfogalmazta, 
minden magyar felelős minden ma-
gyarért” – emelte ki.

Nélkülözhetetlen tényező

Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere jókívánságai után elmond-
ta, bízik abban, hogy az idén balla-
gó hallgatók álmai Csíkszeredában 
válnak majd valóra, és a vá-
ros közösségét gazdagítják 
majd. Ferencz Salamon Al-
pár tanácsos a Hargita me-
gyei önkormányzat részéről 
intézett szavakat és intel-
meket a végzősökhöz, illetve 
kihangsúlyozta, hogy az utóbbi 
években nélkülözhetetlen tényező-
vé vált a megye és a térség számá-
ra a Sapientia EMTE. Lázár Ede, a 
Csíkszeredai Kar dékánja úgy fo-
galmazott, a húszéves felsőoktatási 
intézmény egyik küldetése, hogy 
a nemzeti kultúrákba ágyazottan 
vezesse be a hallgatókat a szakma 
sűrűjébe. 

Ezt követően Hajtó Zsombor, a 
Hallgatói Önkormányzat elnöke bú-
csúzott a hallgatóktól, az egyetemtől 
pedig Bagoly Anabella végzős sapi-
entiás köszönt el. A beszédek után 
díjazták a felsőoktatási intézmény jó 
tanulmányi eredményt elért végző-
seit. Az eseményen fellépett még Já-
rai Márk, a népszerű magyarországi 
Halott Pénz együttes énekese is, aki 
az Élnünk kellett volna még dalt adta 
elő. Az ünnepség a magyar és a szé-
kely himnusz eléneklésével zárult.

A csíkszeredai Szabadság téren 287 
hallgató búcsúzott el az egyetemtől. 
77-en tavaly végeztek
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ISZLAI KATALIN

A rajongók és az előadók is hosz-
szú ideje várták már, hogy újra 

élőben csendülhessenek fel 
a slágerek. Ez a Tiltott Csíki 
Sör Manufaktúra által szer-
vezett Tiltott Fesztivál pén-
tek esti nyitókoncertjén is 
érezhető volt: a résztvevők 

kitörő örömmel fogadták a színpadra 
lépő Rúzsa Magdit, akit saját beval-
lása szerint meghatott, hogy újra kö-
zönség elé állhat. Az énekesnő már 
az első slágerek után fergeteges han-
gulatot teremtett, a koncert végén 
pedig egy meglepetéssel is készült: 
a Halott Pénz zenekar két tagjával, 
Marsalkó Dáviddal és Járai Márkkal 
egy közös dalt is előadtak. A vissza-
tapsolást követően, látva rajongói 
szeretetét, Rúzsa Magdi könnyek kö-

zött úgy fogalmazott: „ha tudnátok, 
mekkora kő esett le a szívünkről”.

Születésnapi figyelmesség

Szombaton aztán a Halott Pénz ze-
nekar is hatalmas bulit csapott. 
Noha ezúttal az időjárás nem ked-
vezett a kikapcsolódni vágyóknak, 
a szórakozásra kiéhezett tömeg a 
koncert második felében eleredt eső 
elől sem menekült „fedezék” alá: vé-
gig a színpad előtt énekelték együtt 
a slágereket a zenekarral. A vissza-

tapsolást követően a hangulat a te-
tőfokára hágott, ekkor hangzottak 
el ugyanis a zenekar legismertebb 
dalai. A koncert vége után a rajon-

gók a Boldog születésnapot című dal 
eléneklésével kedveskedtek Járai 
Márknak, aki pénteken ünnepelte a 
születésnapját.

Régóta várt élmény: élő koncerteken tombolhattak a kikapcsolódni vágyók
• Elkezdődött a hétvégén a Tiltott Csíki Sör Manu-
faktúra által szervezett Tiltott Fesztivál, az esemény-
sorozat első kiadásán Rúzsa Magdi és a Halott Pénz 
zenekar lépett színpadra Csíkszentsimonban. A nyár 
folyamán további neves előadók koncerteznek majd a 
csíki községben.

Meglepetés-produkcióval készültek. 
Egy közös dalt is előadott Rúzsa Magdi 
és a Halott pénz zenekar

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Meglepetésvendég a ballagáson
A Halott Pénz együttes énekese is fellépett a Sapientia egyetem ünnepségén




