
Ballagtak a Sapientia – EMTE Csíksze-
redai Karának végzős hallgatói. A ta-
valyi búcsúztató ünnepség elmaradt, 
így az idén két évfolyam mintegy 
300 végzőse dobta magasba a kala-
pot. „A szellemi felnőtté válásotok 
egybeesik a Sapientiájéval, a húsz 
esztendő számunkra is hatalom, kö-
szönjük, hogy ennek a folyamatnak 
ti is részesei voltatok!” – mondta a 
végzősöknek dr. Lázár Ede dékán.
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H osszú, bizonytalanság-
gal teli időszakot köve-
tően, ha csak pár napra 

is, újra élet költözött a Sapientia 
falai közé. A ballagás két nap 
két különböző helyszínen zaj-
lott: múlt pénteken a csíksomlyói 
kegytemplomban tartott ökume-
nikus istentisztelet keretén belül 
búcsúztatták a hallgatókat, szom-
baton pedig a Csíkszereda főterén 
felállított színpadon hagytak útra-
valóul bölcs szavakat a hallgatók 
lelkében. A templomi szertartás 
pénteken 14 órakor kezdődött, 
a szentmisét hangszeres énekszó 
kísérte. Csapai Árpád-Szilárd 
egyetemi lelkész prédikációját 
követően Bagoly Anabella har-
madéves PR–kommunikáció sza-
kos hallgató mondott imádságot. 
A csíksomlyói kegytemplomban 
tartott ünnepségen székely ru-
hában vettek részt a végzősök, a 
búcsúünnepség az Ó, én édes Jóiste-
nem! és Kell még egy szó dalok közös 
eléneklésével ért véget.

A ballagási ünnepséget szom-
bat délelőtt az egyetem szom-
szédságában, Csíkszereda főterén 
tartották. A végzős hallgatókat a 
kísérőtanáraik mellett az egyetem 
és a város elöljárói is búcsúztat-
ták. Az eseményen többek között 
dr. Tonk Márton, a Sapientia – 
EMTE rektora, dr. Lázár Ede, a 
helyi kar dékánja, Korodi Atti-
la, Csíkszereda polgármestere, 
illetve Hargita Megye Tanácsa 
részéről Ferencz-Salamon Alpár 
köszöntötte a hallgatókat.

Elsőként dr. Tonk Márton, 
az egyetem rektora köszöntötte 

a Csíkszereda tapsterén ösz-
szegyűlteket. Ezúttal a járvány-
időszakban megszokottal ellen-
tétben személyesen volt jelen a 
Csíkszeredai Kar ballagási ün-
nepségén. 

A rektor megköszönte a 
végzős hallgatók munkáját és 
azt a bizalmat, amellyel az im-
már húszéves Sapientiát „erősí-
tették”.

– A szó legnemesebb értel-
mében kell érteni az erősítést, 
hiszen a Tudományos Diákköri 
Konferencián és később az Or-
szágos Diákköri Konferencián 
szép számmal és kiemelkedő 
eredményekkel képviselték a Sa-
pientiát. A szakmai eredmények 
mellett az idén beiratkozott hall-
gatók száma is figyelemre méltó, 
de említhetném a Csíkszeredai 
Kar korszerűsített otthonát is. 
A sikerek emlegetése mellett 
engedjék meg ugyanakkor, hogy 
a Sapientia húszesztendős fenn-

állása kapcsán számomra egy 
másik fontos dolgot is kiemel-
jek. A Trianon 101. évforduló-
jának másnapján, a globalizáció 
korszakában, fontosnak tartom 
felhívni a figyelmet a Sapientia 
nevében található magyar szóra. 
Erdélynek olyan egyeteme va-
gyunk, amelynek homlokzatán 
magyar felirat áll és szenátusülé-
sein magyarul beszélnek, hallga-
tóink magyar nyelven fordulhat-
nak a vezetőkhöz – jegyezte meg 
a rektor az egyetem ballagási 
ünnepségén. – Nem lenne he-
lyénvaló csupán az egyetem si-
kereit kihangsúlyozni. A végzős 
hallgatókat ilyenkor leginkább a 
miértek és hogyan tovább kér-
dések foglalkoztatják. Nos, ti ne 
féljetek, bárhogyan, bármelyik 
irányba is indultok, biztosan si-
kerül megállnotok a helyeteket. 
Ezt mutatják a Sapientián vég-
zett hallgatóink statisztikái és 
magam is bizonyos vagyok eb-

ben a dologban – fűzte hozzá dr. 
Tonk Márton.

A továbbiakban dr. Lázár 
Ede, a csíkszeredai kar dékánja 
kiemelte: a ballagás alkalmával a 
végzős diákok szellemi felnőtté 
válását is ünneplik.

– Azt az értékteremtést ün-
nepeljük, amelynek a végére ju-
tottatok, és amelyről hamarosan 
egy jó államvizsga-dolgozattal 
bizonyságot is tesztek. A szelle-
mi felnőtté válásotok egybeesik 
a Sapientiájéval, a húsz esztendő 
számunkra is hatalom. Köszön-
jük, hogy ennek a folyamatnak ti 
is részesei voltatok! – mondta a 
csíkszeredai kar dékánja.

Az egyetem elöljáróinak kö-
szöntőbeszédei után a továbbiak-
ban Korodi Attila, Csíkszereda 
polgármestere is megosztotta a 
végzősökkel ünnepi gondolatait, 
valamint Ferencz-Salamon Al-
pár is felszólalt Hargita Megye 
Tanácsának részéről. Ezt követő-

en a hallgatói diákönkormányzat 
elnöke, Hajdó Zsombor gratulált 
a ballagóknak. A diákok nevében 
Bagoly Anabella, kommunikáció 
és PR szakos harmadéves végzős 
búcsúzott, valamint tolmácsolta 
az elmúlt három évvel és az ün-
nepséggel kapcsolatos érzései-
ket és gondolataikat. A legjobb 
eredményeket elért hallgatók 
díjazását a kalapbojt ünnepélyes 
áthelyezése követte. Minden 
hallgató neve szólításakor felállt, 
és a bojtot jobbról balra helyezte 
át kalapján, jelezve, hogy életé-
nek egy meghatározó fejezete le-
zárult. Ezután a visszaszámlálás 
következett: a kalapok egyszerre 
repültek a magasba. Meglepetés-
ként Járai Márk, a Halott Pénz 
együttes egyik frontembere 
minikoncerttel örvendeztette 
meg a végzősöket. A közel két-
órás szombati ballagási ünnep-
ség a himnuszok eléneklésével 
zárult.
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