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Megvalósultak a Kollégium
célkitűzései
Sikeres tanévet zár az újvidéki Európa Kollégium – A kommunista
rezsim mártírjainak állít emléket az intézmény udvarában felavatott
kereszt
v-ár
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Pásztor István és Pirityiné Szabó Judit leplezte le a kereszt melletti emléktáblát (Ótos András
felvétele)
A kapacitások teljes mértékű kihasználásával, szerteágazó és sikeres képzések bevezetésével
és megvalósításával zárja a 2016–2017-es tanévet az újvidéki Európa Kollégium, ahol évzáró
ünnepséget, konferenciát és keresztszentelő szertartást is tartottak tegnap, utóbbit az 1944 és
1956 között kivégzett, elhurcolt vajdasági magyar áldozatoknak emléket állítva az intézmény
udvarában. Snejder-Sára Ildikó, a kollégium megbízott igazgatója lapunknak adott
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nyilatkozatában elmondta, igazi sikerélményként éli meg, hogy 370 egyetemi hallgató lakik a
kollégiumban, mely egy programokban meglehetősen gazdag tanévet zárt.
– A szakkollégiumi célkitűzéseinknek minden egyes pontját sikerült teljesítenünk, a mai „házon
belüli” konferencia is ennek a tevékenységnek a koronája. Szakkollégiumi dolgozataikat mutatják
ugyanis azon be a műhelyek első kollégistái. A műhelymunkák jelentik a szakkollégiumi aktivitás
gerincét. Az idén összesen tíz műhelyt alakítottunk ki, valamennyit a felsőoktatásban dolgozó
tanárok közreműködésével, ők voltak a munkában részt vevő hallgatók mentorai is egyben. Angol
és német tanfolyamot is szerveztünk, európai számítógép-használói jogosítványi (ECDL)
tanfolyamot is indítottunk, melyre a végzős diákok jelentkezhettek. Szakköröket alakítottunk ki,
néptáncoktatást, fotós képzést, kézműves foglalkozásokat bonyolítottunk le. Kiállításokat is
szerveztünk, színházakat, kiállításokat, de cégeket is látogattunk – sorolta a
programlehetőségeket az igazgató, aki maga is bevallotta: sokan azt mondták a szakkollégiumi
programterv láttán, hogy az túlságosan is magasra kívánja helyezni a lécet.

Házszentelő az Európa kollégiumban (Ótos András felvétele)
– Nagy eredménynek számított volna az is, ha csak a felét megvalósítjuk az elképzeléseinknek.
Szerencsére ma azt mondhatjuk, hogy annak minden egyes pontját megvalósítottuk. Úgy
alakítottuk ki a tevékenységet, hogy ne legyen megterhelő a kollégistáink számára.
Meghatároztuk, melyik programot melyik évfolyamnak szánjuk, így nem jelentenek minden
egyetemista számára egy adott pillanatban lehetőséget és megterhelést – részletezte.
Az Európa Kollégium tegnapi rendezvénysorozata a keresztszentelő szertartással vette kezdetét.
Az intézmény udvarába Losonczi Áron építészmérnök találmányából, a fényáteresztő

üvegbetonból kialakított kereszt került a totalitárius kommunista rendszer áldozatainak
emlékére. Msgr. dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök felszentelte a Szovjetunióba hurcolt
politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve jegyében felállított üvegbeton-keresztet. A
kereszténység és az egyházmegye számára is nagy örömet jelent, hogy e keresztet felállíthatták
a Kollégium mellett, fogalmazott Pénzes. A kereszt jelenlétünket, hitünket és a jövőbe vetett
bizalmunkat is jelképezi, az örök élet jele, mely megkönnyítheti a mindennapokat mindazok
számára, akik a parancsolatok szerint élik életüket – hangsúlyozta a püspök, aki bejelentette
visszavonulását is jövő év augusztus 10-éig, amikor, mint fogalmazott, őt egy a jelenkor számára
még alkalmasabb utód követi majd a megye élén.

A hallgatói konferencián (Ótos András felvétele)
A MÚLT FÁJDALMA MODERN ANYAGBA TÖMÖRÍTVE
A kollégium udvarában felállított emlékkereszt a 20. század fájdalmának egy 21. századi
anyagba történő tömörítését jelenti, s ezáltal kapocs múlt, jelen és jövő között – fejtette ki alkalmi
beszédében Pirityiné Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási
főosztályvezetője. A magyar nemzet meghurcoltatásának pillanataiban is mindig jelen voltak a
segítők, a rendíthetetlenek, a ferencesek, a Veronikák és Cirenei Simonok – utalt bibliai
párhuzammal élve a bajba jutottak megsegítőire a politikus. Eredményként könyvelte el, hogy a
magyar és szerb kormányzat együttműködéséből fakadóan sikerült eltörölni a kollektív bűnösség
elvét, s pünkösdre utalva azzal zárta mondandóját: a megújulás csakis önmagunkban
lehetséges, nekünk kell beengednünk a friss lelkületet.
MÚLTISMERET NÉLKÜL NEM ÉPÍTHETÜNK JÖVŐT
A megszentelt keresztet fiatalok őrizhetik meg az utókor számára, ennek eleve nagy jelentősége
van, fejtette ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki a magyar innováció

szimbólumának nevezte a keresztet, mely egységünket jeleníti meg, ugyanúgy, ahogy a felépült
kollégium is. Különösen nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a keresztszentelő
pünkösdhétfőn következett be, akkor, amikor a kétségbeesés utáni egymásra találás ünnepét
éljük át. Múltunk hiteles ismerete nélkül nem építhetjük jövőnket sem – figyelmeztetett
beszédében az MNT elnöke.

A megszentelt kereszt a Kollégium udvarában (Ótos András felvétele)
Snejder-Sára Ildikó arról beszélt, hogy a keresztény értékrend nemzeti értékrendünk
elmaradhatatlan részét alkotja, és felhívta a figyelmet a Kollégium és az egyház közötti kiváló
együttműködésre, mely a kezdetektől fogva jelen volt: a Kollégium felépítéséhez szükséges telket
is a katolikus egyház bocsátotta a magyar közösség rendelkezésére.
A kereszt megszentelésének rendezvényét követően, melyen a Kapisztrán kórus és kollégisták is
felléptek, Pénzes házszentelőt is tartott az igazgató felkérésére.
A LEGJOBBAK DOLGOZATAI
A konferencia alkalmával a műhelymunkák tíz legjobb szakdolgozatai hangzottak el különböző
tudományágakban, majd évzáró ünnepség következett az est folyamán, melyen Pásztor István, a
Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszöntötte a hallgatókat.
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Emlékkereszt az újvidéki Európa Kollégium udvarán
(videó)

A 20. század mártírjainak és ártatlan magyar áldozatainak emlékére emeltek keresztet
Újvidéken, az Európa Kollégium udvarában. A nemzeti összetartozás jelképe a
különleges anyagból készült emlékmű, ugyanakkor jövőbetekintés és a fiatalok
útmutatója azért, hogy hasonló szörnyűségek ne történjenek meg újra.
Pásztor István házelnök és Pirityiné Szabó Judit pünkösdhétfőn az Európa Kollégium
udvarában leleplezték az 1944 és 1956 közötti időszak ártatlan magyar áldozatainak
emlékére emelt emlékművet.

Az emlékmű és a mellette álló kereszt egyedülálló, a világ összmagyarságát és annak
küzdelmes sorsát szimbolizálja, ugyanakkor a jövő felé fordulás alapját is jelenti –
fogalmazott Pirityiné Szabó Judit, a magyar nemzetpolitikai államtitkárság
kapcsolattartási főosztályvezetője. „Az Európa kollégium működtetésével és egyéb más
támogatásokkal együtt is az anyaország azt a célt tűzte ki, és abban próbál segítséget
nyújtani, hogy minél többen itt, a Vajdaságban és a szülőföldön találják meg az életet.”

A kereszt talapzata alá vajdasági települések és magyarországi föld került, ezzel is
szimbolizálva az összetartozást, az egy nemzethez tartozást. Pénzes János szabadkai
megyéspüspök a kereszt és az élet kapcsolatát emelte ki ünnepi beszédében. „A
kereszt olyan jelkép, ami a mi jelenlétünket, a mi hitünket, bizalmunkat jelképezi, hogy
nem csak ez az élet létezik, hanem létezik örök élet is, ami a mindennapi munkánkat és
közös életünket sokban megkönnyítheti, ha betartjuk azokat a parancsokat, amiket a
Szentírásban olvasunk és amit akarunk az életbe vinni.”
A magyarságot szimbolizáló kereszt egyedülállósága az anyagában is kibontakozik,
hiszen magyar feltalálója és ötletgazdája egyfajta példaképet jelenthet a vajdasági
fiataloknak – mondta Snejder Sára Ildikó, az Európa Kollégium igazgatója. „Ez egyfajta
hungarikum a számunkra, és üzenet is a kollégistáinknak arra, hogy merjenek nagyot
álmodni, merjenek nagyot alkotni.”
Az üvegbetonból készült emlékmű nem csak emlékhelyként, hanem akár
zarándokhelyként is szolgálhat a Kárpát-medence magyarsága számára – emelte ki
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. „Amikor úgy gondoltuk, hogy itt, a
fiatalok közelében, Újvidéken ennek a keresztnek itt a helye, akkor egyebek között arra
is gondoltunk, hogy a délvidéki magyarságnak ennél méltóbb, alkalmasabb hely nem is
lehet, fiatalok veszik körül, fiatalok őrzik ezt az emléket, és az ő feladatuk, hogy
tudással, képességgel megtegyenek mindent azért, hogy hasonló szörnyűségek ne
forduljanak elő, mint ami 1944 és 1956 között történt.”

A keresztavatást és házszentelést követően szakmai konferenciát tartottak, amelyen a
műhelymunkákon részt vett legjobb diákokat tüntették ki.
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Összetartozást jelképező emlékkereszt az
Európa Kollégiumban
Keresztszenteléssel zárta a tanévet az intézmény

Fotó: Ótos András

Msgr. Pénzes János felszenteli az emlékkeresztet

Sikeres évet zárt az Európa Kollégium, a 2016/2017-es tanévben 370 diák
ellátását biztosították - hangzott el ma az intézményben keresztszenteléssel
egybekötött évzáró ünnepségen.
A délutántól estig tartó rendezvénysorozaton msgr. dr. Pénzes János, szabadkai
megyéspüspök felszentelte a kollégium udvarában az 1944-1956 közötti
kommunista időszak délvidéki/vajdasági magyar mártírjainak és ártatlanul elhurcolt
lakosaink emlékére felállított emlékkeresztet. A Losonczi Áron, fiatal építészmérnök
által feltalált és szabadalmaztatott fényáteresztő üvegbetonból készült emlékhelyet
jelképesen Pirityiné Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője, valamint Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke leplezte le.
A huszadik századi fájdalom egy modern, huszonegyedik századi anyagba
tömörítve jelenik meg – fogalmazott Pirityiné Szabó Judit. - Egyben emlékezünk,
valamint a jövő felé fordulunk. A jövő felé fordulás szimbolikus jelképe az Európa

Kollégium, amelynek befejezéséhez a magyar állam is egy jelentősebb összegű
támogatást nyújtott, és azóta pedig a fenntartási költségeit is vállalja. A felsőoktatási
ösztöndíjakkal, az Európa Kollégium működtetésével, úgy gondolom, hogy az
anyaország azt a célt tűzte ki, és abban próbál segítséget nyújtani, hogy minél
többen itt a Vajdaságban, a szülőföldjükön találják meg az életet, itt tanuljanak, itt
kezdjék el a munkát, családot is itt alapítsanak. A mai napon a világszabadalom
birtokában lévő Losonczi Áron üvegbetonja is azt példázza, hogy kicsi nemzet
vagyunk, de nagyon tehetségesek és nem adjuk fel soha sem. Azt kívánom, hogy
mindannyian higgyünk ebben - hangsúlyozta a kapcsolattartási főosztályvezető.
A kereszt mi jelenlétünket, a mi hitünket, bizalmunkat jelképezi, mondta msgr.dr.
Pénzes János, szabadkai megyéspüspök. - Az jelképezi, hogy nem csak ez az élet
létezik, hanem létezik örök élet is, ami a mindennapi munkánkat és közös életünket
sokban megkönnyítheti, ha betartjuk azokat a parancsokat, amiket a Szentírásban
olvasunk és amit akarunk az életbe vinni - emelte ki a megyéspüspök, aki jövő év
augusztusában nyugdíjba vonul.
A kereszt azt az egységet jelképezi, amely a közös hit megvallásával kapcsol
össze bennünket, hangsúlyozta köszöntőbeszédében Hajnal Jenő, a Magyar
Nemzeti Tanács elnöke. - A pünkösdnek és június 4-ének az évfordulója, az
elveszettség és a kétségbeesés utáni egymásra találás, az összetartozás alkalma
hozott össze bennünket, hogy a most felszentelt emlékkereszt szándékunk szerint
egyrészt hirdesse majd a pünkösd ünnepi napjának három fontos eseményét: a
Szentlélek eljövetelét, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcsét és beteljesítőjét,
az Egyház alapítását, másrészt pedig emléket állítson az 1944-1956 közötti
kommunista időszak délvidéki magyar mártírjainak és ártatlanul elhurcolt lakosainak
a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából
annak tanúságaként, hogy múltunk hiteles ismeretet nélkül nem építhető a jövő, a
múlt áldozatai emlékének megőrzése nélkül pedig elveszítjük nemcsak nemzeti
múltunk egy darabját, hanem hitelünket is, hiszen a hiányos, elhallgatott, elferdített
múltismeret eltorzítja a látásmódot és rossz döntésekhez vezet - mondta az MNT
elnöke.
A fényáteresztő beton feltalálója egyfajta példaképet jelenthet a vajdasági
fiataloknak, mondta Snejder -Sára Ildikó, az Európa Kollégium megbízott igazgatója.
- Ez egyfajta hungarikum a számunkra, és üzenet is a kollégistáinknak arra
vonatkozóan, hogy merjenek nagyot álmodni, merjenek nagyot alkotni - tette hozzá
az intézmény vezetője.
A keresztavatást és házszentelést követően szakmai konferenciát tartottak,
amelyen a műhelymunkákon készült legsikeresebb szakkollégiumi dolgozatokat
mutatták be.
Ádám Csilla

