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Megtartó erővé vált a Sapientia
Az első egyetemi évnyitó huszadik évfordulóját ünnepelték
• Egyházi és világi elöljárók, hazai, anyaországi és

Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények
vezetői, képviselői, egykori és jelenlegi oktatók és
meghívottak társaságában ünnepelték a Sapientia
EMTE első tanévnyitójának huszadik évfordulóját tegnap Csíkszeredában.

Nem állnak itt meg

Megkerülhetetlenné vált

Emlékeztetett, voltak bőven ellendrukkerek, akiknek szerinte
azért jár köszönet, mert annyira
komolytalannak tartották az ügyet,
„hogy még a keresztbe tevésre sem
fordítottak energiát”, és mire ezt
megtették volna, már késő volt. A
legfontosabbnak az egyetem létét nevezte, azt, hogy a Partiumi
Keresztény Egyetemmel együtt létezik önálló, az erdélyi közösség
kezében és irányításával működő
magyar felsőoktatás. „Ma már a Romániában tanuló magyar egyetemi
hallgatók egynegyede a Sapientián, egyharmada pedig az önálló

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint tíz évvel azután,
hogy Orbán Viktor miniszterelnök
bejelentette, a magyar kormány évről
évre kiszámítható módon hozzájárul
a Sapientia EMTE fenntartásához és
működtetéséhez, elmondható, hogy
ez a szándék az egyetem mindennapjainak részévé vált, amelyre az
elmúlt tizenegy év folytonossága is
lehetőséget adott. Rámutatott, 2010
óta az egységes nemzetben való
gondolkodást, az azt követő stratégiai lépéseket a következő alapelv
határozza meg: a magyar nemzet
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Az egyetem huszadik születésnapját ünnepelték.
Kató Béla püspök áldást is mondott a Sapientia
EMTE felújított csíkszeredai épületére
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határai addig tartanak, amíg a magyar intézmények hatósugara elér.
„A magyar nemzet hatósugarának
erejét mutatja az egyetemen születő,
nemzetközi folyóiratban megjelenő
publikáció, kutatási eredmény, de
ugyanígy egy sapientiás diák által
tartott előadás is egy konferencián”
– érzékeltette. Kijelentette, húsz év
távlatából elmondható, hogy a Sapientia a magyar nemzet számára kiemelt jelentőséggel bíró értékteremtés zászlóshajója, és mind a román,
mind a Kárpát-medencei egységes
magyar oktatási térben megkerülhetetlenné vált.
Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, kormányfőhelyettes kiemelte, a mostani ünnep azt
mutatja, az előttünk járó nemzedék
intézményt alapított, csatlakozva
intézményépítő nemzedékek hoszszú sorához. A Sapientia egyetem
létrehozása az erdélyi magyarság
egyik legnagyobb és legmerészebb
vállalkozása volt az elmúlt húsz

év során – értékelt, hozzátéve, a
kitartás, a türelem, a munka, az elkötelezettség, a kitartás, a tudás, a
profizmus mind kellett ahhoz, hogy
az intézmény nemcsak a romániai
egyetemek között kivívja magának
azt a helyet, amelyet megérdemel,
hanem a Kárpát-medencei magyar
egyetemi szférában is megtalálja
a helyét, és nemzetközi szinten is
helytálljon.

Erős bástya Székelyföld
közepén
Lázár Ede, a Sapientia csíkszeredai
karának dékánja elmondta, közel
3000 alap- és mesterképzéses hallgató szerzett diplomát a csíkszeredai karon. Szerinte a külföldön
kiválóan teljesítő volt hallgatók
mellett azokra büszkék, akik itthon
boldogulnak és a közösség javát
szolgálják. „Víziónk és célunk az
a fiatal, aki modern szaktudással,
elemző- és kommunikációs kész-

ségekkel felvértezve ki tud lépni a
világpiacra, akár otthonról, a falujából is” – vázolta.
Az alkalomból az egyetem által
alapított Bocskai István-díjat adományozták Dávid László egyetemi
tanárnak, volt rektornak két évtizedes szakmai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.
Díszdoktori címet vehetett át
Szendrő Péter professzor, a
gödöllői Szent István Egyetem tiszteletbeli rektora az
egyetem és az ennek keretében folyó tehetséggondozás
támogatásáért, Jakab Sámuel nyugalmazott oktatónak pedig a tiszteletbeli professzori
címet adományozták a kertészmérnöki képzés létrehozása érdekében
végzett munkájáért. Máthé István
egyetemi docenst kiváló oktató elismeréssel jutalmazták, ugyanakkor
a Debreceni Egyetem Pro Universitate kitüntetéssel ismerte el a két
intézmény közötti együttműködést.

felsőoktatás

z egyetem nagy aulájában a
himnusz eléneklésével kezdődött rendezvényen Tonk
Márton, az egyetem rektora ünnepi beszédében köszönetet mondott
mindazoknak, „akikben volt kellő
hit és elhatározás az egykori, húsz
esztendővel ezelőtti gordiuszi csomó átvágására és az új intézmény
megalakítására”, az erdélyi történelmi egyházaknak, alapító püspököknek, az erdélyi és anyaországi
akadémiai, tudományos és civil
szféra elkötelezett képviselőinek,
az erdélyi politikai élet az üggyel
azonosuló tagjainak, Magyarország
akkori és mai kormányának, az itthoni és otthoni, az egyetemet támogató magyar embereknek, valamint
a Sapientia közösségének.

magánegyetemi hálózatban tanul,
a nemzetközi rangsorokban Románia mintegy száz jegyzett egyeteme
közül a huszadik, rangos állami
egyetemeket utasítva maga mögé,
és persze nincs szándékunkban itt
megállni” – emelte ki.
Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke, a Sapientia
Alapítvány kuratóriumi elnöke viszszatekintett az elmúlt évszázadok
erdélyi magyar egyetemalapítási
történetére, emlékeztetve, a Sapientia létrehozásával csak beálltak
azok sorába, akik évszázadok óta
küzdenek az erdélyi magyar felsőoktatásért. „Különböző korokban
újból és újból megfogalmazódott
az az igény, hogy az anyanyelvű
felsőoktatás nélkül Erdélyben nem
lehet teljes életet élni” – jelentette
ki. Egyúttal áldást is mondott a Sapientia EMTE felújított csíkszeredai
épületére.
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A magyar kormány jóvoltából újították fel a csíksomlyói Fodor-házat
• A magyar kormány képviseletének jelenlétében

avatták fel Csíksomlyón vasárnap délután a felújított
Fodor-házat, a Csibész Alapítvány központját, valamint
az újjáépített autójavító és asztalosműhelyeket.

Kiszámítható magyar kormánnyal
tudunk ilyen csodákat megvalósítani” – ezt már Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke
hangsúlyozta.
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Erdély tündérkert

Fodor-ház

z eseményen jelen volt Brendus Réka, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője,
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Gergely István (Tiszti), a
Fodor-ház vezetője, Tóth
László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, a városi és megyei
önkormányzat vezetői, valamint
egyházi elöljárók is.

Első felszólalóként Gergely István
felelevenítette a Csibész Alapítvány
megalakulásának körülményeit és a
Fodor-ház történetét. „Történelmünk
részévé vált az épület. Nem tudunk
eléggé hálásak lenni azért, hogy van
egy magyar kormány, amely minket támogat” – fogalmazott Tiszti.
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere az intézmény meglétét és
mozgalmasságát emelte ki. Úgy fogalmazott, a város büszkesége az
intézmény, amely életteret teremtett
a közösségnek.

Áldás a felújított Fodor-házra

„Bár belpolitikai téren nem
tudjuk, mi lesz holnap, a mi megtartó erőnk a hit és a magyarság.

Végül Potápi Árpád János államtitkár kedves emlékeit idézte fel, amelyek Erdélyhez kötik. „A mi oldalunk
mindig azon volt, hogy biztosítsuk a
nemzet egységét, szüntessük meg a
széthúzást és a közösségek erodálását. Amikor az elmúlt évek megvalósítási eredményeit soroljuk, a pozitív
élmények jutnak eszembe erről a
vidékről” – fogalmazott. Aláhúzta,
a Fodor-ház és a csíksomlyói búcsú
elválaszthatatlanok egymástól, az

ilyen átadások pedig a hitben való
megerősödést szolgálják. „Erdély
valóban tündérkert, innen nem elmenekülni kell, hanem ide kell jönni. Székelyföld arra hivatott, hogy a
következő években, évtizedekben ki
tudjon emelkedni. Ezek a fejlesztések ezt a célt szolgálják. Külön öröm,
hogy az alapítvány a szakképzésben
és a szülőföldön való boldogulásban
segíti a fiatalokat” – jelezte az elöljáró.
A beszédek után Csapai Árpád
egyetemi lelkész és Göthér Gergely
csíksomlyói plébános áldásban részesítették a felújított épületet és
annak munkaközösségét. Az ünnepséget az Árvácska együttes tette hangulatosabbá.
Korpos Attila

