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Az emlékérem a világhírű magyar származású amerikai atomfizikus, Teller Ede nevét
viseli, akinek 2002-ben szoros kötődése alakult ki a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemmel, felvállalva a nemzetközi tanácsadói testület tiszteletbeli elnöki
tisztségét. Ezért a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a Teller Edéről
elnevezett emlékérmét olyan személyiségeknek adományozza, akik szakmai vagy
támogatói tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak az egyetem fejlődéséhez,
nemzetközi elismertségéhez. A Teller Ede emlékérem egy Hunyady László
képzőművész által készített kisplasztika, amelyet egyedi tervezésű oklevél kísér.
Mai kitüntetettünk, Sógor Csaba lelkész, politikus, aki a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem örökös támogatójaként a szabályzatban megfogalmazott
követelményeket maradéktalanul teljesíti.
Sógor Csaba Aradon született 1964-ben, értelmiségi nagycsaládban, ahonnan a
felmenők közül számos lelkész is kikerült. Ő maga is nagycsaládos, feleségével és négy
gyermekével Csíkszeredában él. Teológiai alaptanulmányait Kolozsváron végezte
1988-ban, majd a forradalom után külföldi tanulmányutakon vett részt zürichi és
bázeli egyetemeken. 1999-ig református lelkészként szolgált a csíkcsicsói református
gyülekezetnél. 1999-2000 között új feladat elé állította az élet, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület ökumenikus és külkapcsolati tanácsadója lett. 2000-ben
feladta a lelkészi hivatást, a palástot öltönyre, a templomi szószéket pedig parlamentire
cserélte és szenátorként tevékenykedett, munkájával már nem csak a csíkszéki
gyülekezet, hanem az egész romániai magyar közösség érdekeit szolgálva.
Politikusként és lelkészként is folyamatosan képezte magát. 2007-től 2019-ig aktív
Európai Parlamenti képviselő volt, és ebben a minőségében nem csak az erdélyi
magyarok képviseletét látta el, hanem számos erdélyi magyar rendezvényt is szervezett
Brüsszelben. Politikusi munkája során pedig igyekszik keresztény értékrend mentén
ellátni a feladatait – vallotta egy interjúban.
Sógor Csaba tettei és megnyilvánulásai az erdélyi magyar oktatás iránti
elkötelezettségről tanúskodnak. Kezdetektől fogva hitt a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemben, mellettünk volt ünnepnapjainkon és nehézségeinkben
egyaránt. Egyetemünkről a következőképpen nyilatkozott: “a Sapientia évről évre
bebizonyítja, hogy fontos szerepet tölt be az erdélyi magyar felsőoktatásban, végzősei
megállják a helyüket a munkaerőpiacon”.

Kedves Csaba, köszönjük, hogy segíted munkánkat cselekedeteiddel, hitet adsz és
megerősítesz bennünket.
Engedjék meg, hogy a laudált imént már említett cselekedeteit, különösen a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetemen zajló tehetséggondozás iránti elkötelezettségét,
pár mondatban összefoglaljam. Az európai parlamenti képviselőként eltöltött 12 év
alatt számos tehetséges hallgatónknak ajánlott fel brüsszeli tanulmányutat, az ő
jóvoltából brüsszeli és strasbourgi szakmai gyakorlaton vehettek részt diákjaink. Több
szociálisan rászoruló tehetséges egyetemista az általa felajánlott magánösztöndíj
segítségével végezhette el tanulmányait. Gyakornoki programjának keretében számos
hallgatónk gyarapította szakmai tudását, vagy, ahogy ezt ő mondaná: ”szakmai
rátermettségükkel segítették a brüsszeli munkáját”. Az egyetemünk iránti eltökélt
támogatását az is hűen tükrözi, hogy a Tudományos Diákköri Konferencia plenáris
előadójaként Kolozsvárra hívta David McAllister urat, európai parlamenti képviselő
kollégáját. A sort még lehetne folytatni, de talán egy személyesebb érzést osztanék
meg önökkel. Gondoskodását többen megtapasztaltuk, hiszen találkozásainkkor olyan
őszintén érdeklődött az egyetemi történések iránt, mint ahogy tette ezt
lelkipásztorként gyülekezetében. Segítőkészsége megnyilvánult a rövid beszélgetéseink
során is, hiszen minden alkalommal azon gondolkodott, hogyan tehetne még többet a
hallgatóinkért, közösségünkért.
Kedves Csaba, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akadémiai
közösségének nevében, az előbb említett egyetemtámogató szerepvállalásod és
magatartásod elismeréseként ezennel tisztelettel átadjuk intézményünk Teller Ede
emlékérmét. Fogadd szeretettel.
Végezetül mindannyiunk nevében kívánok erőt, kitartást, jó egészséget és kérem Isten
áldását a munkásságodra.
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