
 

 

 

LAUDÁCIÓ 

Dr. Horvát Anna, Kolozsvár alpolgármesterének a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Kolozsvári Kara Kari Tanácsának Tiszteletbeli Tagja cím 

odaítélése alkalmából 

 

 

Dr. Horváth Anna (leánykori nevén: Nagy Anna) Csíkszeredában született, 

értelmiségi családban. Szülővárosa, családi környezete, egykori otthonának elemi- és 

középiskolái meghatározóaknak bizonyultak számára, amelyről ő maga a 

következőképpen vall: „Ez a város, ez a közösség, gyermek- és ifjúkori élményeim 

színtereként, meghatározó szerepet játszott felnőtté válásomban: a szüleimtől, 

általános- és középiskolai tanáraimtól kapott útravaló mindmáig kitartott.” 

Az erdélyi kisvárosok szülötteinek mondhatni tipikus életútját követi: nagyon 

fiatalon egy teljesen idegen környezetben, Bukarestben kell helyt állnia és bizonyítania, 

ahol egyetemi tanulmányait elkezdi. Közgazdásznak tanul és 1996-ban sikeresen 

diplomázik. Első diplomájának megszerzését követően dolgozni kezd, s már az első 

munkahelye is a romániai magyar közösséghez való erős kötődését jelzi: a Románia 

Kormánya által 1997-ben létrehozott Kisebbségvédelmi Hivatal kisebbségi ügyekért 

felelős miniszterének tanácsadójaként kezdi pályafutását. Kétéves bukaresti 

tartózkodást követően Kolozsvárra költözik, ahol a Kisebbségvédelmi Hivatal regionális 

irodáját vezette hét esztendőn keresztül.  

A felelős munka mellett újabb tanulmányok végzésére is jut energiája, ebben az 

időszakban szerzi meg a jogtudományi oklevelet is. A szakmai karrieren túlmenően 

pedig ugyancsak ez a periódus hozza meg számára a magánéleti kiteljesülést is: férjhez 

megy, családot alapít és megszületnek gyermekei, Márton és Krisztina. 

Tenni akarását és lendületét, tudását és hozzáértését, valamint azt a rengeteg 

pozitív energiát, ami folytonosan munkálkodik benne, újra közössége érdekében 

igyekszik kamatoztatni, amikor 2007-ben elvállalja a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség részéről jövő felkérést, az Európai Integrációs Minisztérium államtitkári 

feladatainak ellátására. Kétéves bukaresti államtitkári munkája saját vallomása szerint 

egyben hatalmas esély is volt számára, hisz a szakmai bizonyítás mellett olyan fontos 

tapasztalat és know-how birtokába jutott, amelyeket azóta is folyamatosan 

hasznosítani, alkalmazni tud. 

 



 

 

Az államtitkári évek után családja, tanulmányai és újabb megbízatása ismét 

Kolozsvárhoz kötik a fiatal szakembert, politikust. 2007 és 2015 között a Regionális 

Környezetvédelmi Hatóság igazgatói tisztségét, az RMDSZ önkormányzatokért felelős 

főtitkár-helyettesi pozícióját, az RMDSZ Nőszervezetének alelnöki tisztségét tölti be, 

majd a 2012-es önkormányzati választásokat követően Kolozsvár történetének első női 

alpolgármestere lesz. Ugyancsak ebben a periódusban szerez magiszteri és doktori 

oklevelet is. 

Emberi és szakmai pályájának eme rövid összegzése után szóljunk most arról is, 

hogy miért tartotta a Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Tanácsa méltónak a mai 

díjazottat a Tiszteletbeli Kari Tanácsi Tag cím odaítélésére. 

A tisztségre vonatkozó kari szabályozás a következőképpen rendelkezik a címre 

való jogosultságról: „A Kari Tanács tiszteletbeli tagja (Senator Honoris Causa Facultatis) 

cím adományozható annak a romániai vagy külföldi, nem felsőoktatási intézményben 

dolgozó személynek, aki szervezési, tudományos vagy művészeti munkásságával, anyagi 

vagy erkölcsi támogatásával, adományokkal, tárgyi eszközök átadásával a Kar érdekében 

jelentős tevékenységet fejtett ki, kiemelkedő mértékben segíti a Karon az oktatás, a 

tudományos kutatás fejlesztését, színvonalának emelését, a hallgatói életfeltételek 

javítását.” 

Mai kitüntetettünk, dr. Horváth Anna a cím odaítélésének szempontrendszerét 

több vonatkozásban is mondhatni túlteljesítette. Mindenekelőtt ki kell emelnem azt, 

hogy óraadó oktatóként éveken keresztül osztotta meg szakmai tudását és gyakorlati 

tapasztalatát a nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakos hallgatóinkkal. 

De intézményünk iránti elkötelezettsége, a folyamatos odafigyelés és segítőkészség 

nemcsak oktatói munkájában nyilvánult meg. Mindig és mindenhol kiállt az intézmény 

mellett, ahol erre szükség volt. Mindig és minden fórumon képviselte intézményünk 

érdekeit, legyen szó ingatlanfejlesztésről, kapcsolatépítésről, hallgatók szakmai 

gyakorlatáról, forgatási engedélyezésről és a sort még hosszan lehetne folytatni. Az 

elmúlt évek alatt egyetemünk, karunk „igaz barátjaként” szakmaiságról és 

hozzáértésről, nyitottságról és segítőkészségről tett tanúbizonyságot. 

Az átadásra kerülő tiszteletbeli cím indoklását végül egy személyesebb gondolattal 

is szeretném megvilágítani. Másfél évtizednyi személyes ismeretségünk során volt 

ugyanis egy mondat, melyet a legkülönbözőbb emberi és szakmai kontextusokban talán 

a leggyakrabban hallottam Horváth Annától. Ez a mondat a következőképpen hangzik: 

„Mindazt, amit teszek, nem valami ellen, hanem valami mellett, valamiért teszem.” 

 

 



 

 

Tisztelt alpolgármester asszony! Kedves Ancsi – ahogy barátaidként szólítani 

szoktunk! Úgy gondolom, hogy egy olyan világban, ahol társadalmi szinten 

mindennapos az emberek közötti sokféle és kegyetlen „szabadverseny”, egy olyan 

világban, ahol a magyar kisebbség érdekérvényesítése sokszor közösségen belüli és 

közösségek közötti feszültségekbe torkollik – nos, egy ilyen világban az előbb említett, 

általad igen gyakran használt mondat önmagában is elégséges lenne a tiszteletbeli cím 

odaítéléséhez. 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nevében fogadd tehát 

köszönetünket, gratulációinkat, az egyetemet itt képviselő dékánként, de legalább ilyen 

mértékben Kolozsvár magyar polgáraként kívánok neked további hosszú, eredményes, 

sikeres pályafutást!   

 

Dr. Tonk Márton egyetemi tanár, dékán 

Dr. Szenkovics Dezső adjunktus, főtitkár 

Kolozsvár, 2015. június 13. 

 


