
Mint azt nagyon jól tudjuk, a hallgatók 
életének alapvető része a HÖK, avagy 
becses nevén a diákok Hallgatói Ön-
kormányzata. Ők felelősek többek kö-
zött a színes, emlékekkel gazdagított 
egyetemi évekért és a diákok érdeke-
inek képviseletéért. Talán bele sem 
gondolunk, de nekik köszönhetjük az 
egyetemi bulikat, a diáknapokat és 
még sok más rendezvényt. Azonban 
most nekik sem egyszerű programo-
kat szervezni, a járványhelyzetre való 
tekintettel. Hajdó Zsomborral beszél-
gettünk a HÖK tevékenységéről és 
jövőbeli tervekről. 

– Hogyan tud hozzájárulni a 
HÖK a Tudományos Diákköri 
Konferencia megszervezéséhez, ho-
gyan vállal szerepet benne? 

– A Tudományos Diákköri 
Konferencia a Csíkszeredai Hall-
gatói Önkormányzat legfontosabb 
eseményei közé tartozik. Mint 
minden évben, idén is kivesszük a 
részünket a szervezésből. Elsősor-
ban adminisztratív és logisztikai 
feladatokat látunk el, itt gondolok 
a rendezvény koordinálására, va-
lamint a díjak és egyéb kellékek 
beszerzésére. Mindezek mellett 
az esemény népszerűsítésében is 
szerepet vállalunk a közösségi ol-
dalakon. 

– Közelednek a diáknapok. Ho-
gyan lehet ezt megszervezni, van-e 
alternatív lehetőség?

– A járványhelyzet miatt sajnos 
a hagyományos értelemben vett di-
áknapokat szervezhetjük, de folya-
matosan egyeztetünk, ötletelünk 
annak érdekében, hogy egy hiány-
pótló rendezvénnyel tudjunk elő-
rukkolni a hallgatók számára. 

– Mennyiben befolyásol a koronaví-
rus a rendezvények szervezésekor, 
mennyire tudtok hatékonyan mű-
ködni? 

– A járványhelyzet konkrétan 
megbénította a rendezvényeinket, 

mivel az összes eddigi jól bevált 
program csak offl  ine formában 
kivitelezhető. Így nagy veszteség 
számunkra, hogy a gólyák sem 
tudtak találkozni egymással, a 
közösséggel. Ezen a téren voltak 
próbálkozások, az online térben, 
de semmi nem tudja pótolni a 
személyes találkozást. Mindezek 
ellenére a csapat könnyedén veszi 
azokat az akadályokat, amelyek-
kel időnként találkozik. Annak 
érdekében, hogy ez változzon, 
jelen pillanatban az immunizációt 
látom a legkézenfekvőbb megol-
dásnak. 

– Játsszunk el a gondolattal, hogy 
mi történne akkor, ha egyik napról a 
másikra eltűnne a koronavírus. Ho-
gyan reagálnátok a változásra?

– Ha felszívódna a vírus, és 
minden visszatérne a normális ke-
rékvágásba, a csapattal gőzerővel 
ugornánk bele a rendezvények 
szervezésébe. Az első, amit bepó-
tolnánk, az a diáknapok, valamint 
a gólyatábor és a gólyabál lenne, 
mivel ezek azok a rendezvények, 
amelyek a legtöbb hallgatót meg-
mozgatják. Fokozatosan próbál-
nánk visszacsempészni a diákéletet 
az egyetem falai közé.

Mezősi Hanna

A mindennapi beszélgetéseink szer-
ves részévé vált a koronavírus, nem 
is olyan rég „ünnepeltük” az évfor-
dulóját annak, hogy Romániában is 
megjelent a betegség, és ciklikusan 
ismétlődnek a lezárások, majd az 
enyhítések. Egy év alatt számos 
tanulmány született a témában, 
rengeteg biológus foglalkozott az új 
betegséggel, és nem volt ez másképp 
a Sapientián sem. 

Biró Vivien

Dr. Albert Beáta, a Sapi-
entia – EMTE Csíksze-
redai Karának profesz-

szora áprilisban tartott előadást 
a témáról. Az esemény az online 
térben zajlott, központjában pe-
dig az elmúlt egy évben gyűjtött, 
koronavírussal kapcsolatos infor-
mációk álltak. Elsősorban bemu-
tatták immunrendszerünk legfőbb 
alkotóelemeit: a természetes és az 
adaptív immunitás. A kutatások-
nak köszönhetően rájöttek, hogy a 
koronavírus genomját érzékelő fe-
hérjék elrontják az antitestek ter-
melődésének szabályzását. Azért 
problémás a vírus kezelése, mert 
ezek az antitestek nem a megfelelő 
helyen és minőségben termelőd-
nek a szervezetünkön belül. Az 
oltás azért fontos, mert a megfelelő 
helyen termelődő antitestek erő-
sebb és hosszabb távú védettséget 
nyújtanak. Az oltás utáni hetek-
ben kialakul egy rendes immunvá-
lasz, és a fertőzés utáni antitestek 
ezer-tízezerszerese található meg 
a szervezetben. Bár az oltás által 
kialakuló immunvédettség időtar-
tamát biztosan nem lehet megál-
lapítani, dr. Albert Beáta szerint 
a védettség akár évekig is tarthat. 
A kutatók a vizsgálatok során 
arra is rájöttek, hogy a férfi ak, a 
génállományuk miatt, nehezeb-
ben viselik a fertőzést, míg a nők, 
ugyanazon okból, érzékenyebbek 

az autoimmun betegségekre. Az 
eredmények bemutatása után az 
előadó a hallgatók kérdéseire vá-
laszolt. Szóba jöttek a mutációk 
és az oltás hatásossága a vírus új 
típusaival szemben. A brit mu-
táció ellen védelmet nyújtanak 
a jelenlegi oltások, mivel annak 
esetében nem a vírus teljes válto-
zásáról van szó, csupán a vírussejt 
egy apró darabjának leválásáról. 
Az indiai mutáció már nagyobb 
problémát jelent, mivel ennek a 
vírusszerkezete feltehetőleg meg-
változott. Dr. Albert Beáta sze-
rint az indiai mutációra (amennyi-
ben szerkezeti változások mentek 
végbe a víruson) egy harmadik 
oltás megoldást jelenthet, mivel a 
vírusmutációt megvizsgálva létre-
hozható egy olyan oltás, amely az 
adott változat ellen véd. Továbbá 
azt is megtudtuk, hogy jelenleg a 
romániaiak nem mutatnak nagy 
hajlandóságot az oltás beadatásá-
ra, így a negyven százalék oltott-
ság esetében kialakuló nyájimmu-
nitás egyelőre még várat magára. 
A hullámok lefolyása is változó, 
míg az első hullám idején renge-
tegen elkapták a vírust, nagyobb 
volt a gyógyulási ráta, mivel ez 
leginkább a mobilis, egészséges, 
dolgozó embereket érintette. A 
jelenlegi, harmadik hullám azért 
okoz gondot, mert az időseket, a 
krónikus betegeket érinti legin-
kább, akiknek az immunrendszere 
amúgy is le van gyengülve, ezáltal 
intenzív terápiára szorulnak, és az 
elhalálozási ráta is magasabb. A 
pozitív tesztek száma is változó, 
hiszen az első hullám ideje alatt 
naponta megközelítőleg 150 ko-
ronavírus-gyanús embert tesztel-
nek, amelyből hozzávetőlegesen 
hatvan pozitív lett, addig mostan-
ra naponta körülbelül 2-3 pozitív 
eset van (ezek is általában már a 
kórházakban fekvő betegek). 
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A diplomaosztó minden diák életében 
fontos esemény. Az egyetemi életet 
feldolgozó fi lmek nagy része is úgy 
fejeződik be, hogy a főhős(ök) feldob-
ják azt a bizonyos szögletes kalapot, 
és mindenki boldog. Lejár az utolsó 
vizsgaidőszak, a „véghajrá”, és min-
denki örülhet, mert igazán kezdődik a 
nagybetűs élet. Azonban a fi lmekben 
sosem látunk olyat, hogy a diákok a 
diplomaosztó ünnepségre otthonról, 
pizsamában jelentkeznek be. Akár-
mennyire is fennkölt esemény ez, va-
rázsát veszti a jelenlegi helyzet miatt.

B. V.

Nem volt könnyű dolguk ta-
valy a végzős diákoknak, és 
ez idén sem lesz másképp. 

Mivel jelenleg nem tartózkodunk 
az egyetem területén, mindenkinek 

külön be kell mennie Csíkszeredá-
ba, hogy átvehesse azt a „papírkát”, 
amiért évekig olyan keményen 
dolgozott. Természetesen az alkal-
mazkodás és a rugalmasság a nehéz 
helyzetek megoldásának kulcsa, 
így a járványhelyzetre való tekin-
tettel érthető, hogy miért ez az el-
járás a legbiztonságosabb. Az idei 
diplomaosztó a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karán május 11-én 
zajlik, ezen a dátumon, 10–17 óra 
között lehet átvenni a diplomákat. 
Az elismerő okiratot átvehetik azok 
a diákok, akik idén végeztek, illetve 
azok is, akik előző években sikere-
sen államvizsgáztak, de valamilyen 
okból kifolyólag az eddigiekben 
nem volt lehetőségük kézhez venni. 
A diplomák átvételéhez előzetesen 
egyeztetni kell az egyetemmel, be-

jelentkezni és időpontot foglalni, el-
kerülve a torlódást. Az időpontfog-
lalást az egyetem hivatalos oldalán 
közzétett linkeken keresztül lehet 
megoldani. „Kétlépcsős” a beje-
lentkezés, ugyanis az egyik kérdőív 
kitöltése után a hallgatók kapnak 
egy Alumni-kódot, amit a második 
kérdőív kitöltésekor kell felhasznál-
ni. Amennyiben a megadott időpont 
mégsem alkalmas, az egyetem arra 
is megoldást kínál, ugyanis később, 
Kolozsváron, a Rektori Hivatalban 
is átvehetők a diplomák, előzetes 
egyeztetés alapján.

Reméljük, hogy minél hamarabb 
visszaáll minden a rendes kerék-
vágásba, és a következő év végzős 
diákjai már megünnepelhetik az 
egyetemi tanulmányaik sikeres be-
fejezését. 
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