
A Sapientia – EMTE nemrégiben Podcast 
sorozatot indított, ebben érdekes té-
mákat boncolgatnak, különböző szem-
szögből. Mivel a Sapientia már rendel-
kezik videosorozattal (Sapiophile) és 
újságrovattal (Sapi Népe), felvetődik 
a kérdés, hogy mi szükség van egy 
hírközlési csatornára. A Podcast első 
témái a koronavírussal foglalkoznak.

Biró Vivien

A vírus terjedésével az olyan 
szakkifejezések, mint a 
„vörös zóna”, „zöld zóna”, 

„cseppfertőzés” bekerültek a 
hétköznapi szóhasználatba, ezáltal 
a tudományos jellegű információk 
közlése, könnyebb a nagyközönség 
számára is. Sajnos mindenki a saját 
bőrén tapasztalta, hogy egy ilyen bi-
ológiai veszélynek milyen hatásai 
vannak az élet más területeire. A 
Sapientia Podcastjén az első részben 
biológiai szempontból vizsgálták a 
témát, a beszélgetés résztvevői dr. 
Albert Beáta biológus, a Sapientia – 
EMTE professzora, valamint a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
Covid-laboratóriumának vezetője, 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház fertőző betegségeket kezelő 
osztályának szakorvosa, dr. Szécsi 
Csilla infektológus. A további sze-
replők dr. Tar Gyöngyi megyei tiszti 
főorvos, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság veze-
tője, a Sapientia – EMTE oktatója 
és dr. Bálint Emese-Éva, a Sapien-
tia – EMTE adjunktusa, a Covid-
laboratórium munkatársa.

Az első téma válaszolt

– Azért fontos, hogy a vírusról, il-
letve a betegségről a szakemberek 
tájékoztassák a közvéleményt, mert 
a sajtóban megjelent hírek között 
nagyon sok pánikot kelt, vagy pedig 
banalizálja a vírus hatásait – válaszol-
ta kérdéseinkre dr. Albert Beáta.

Mint mondta, a szakemberek 
egyrészt olyan kérdésekre is vála-
szolnak, amelyekre egy laikus nem 
tud, másrészt arra is magyarázatot 
adnak, hogy a korlátozásokat, ame-
lyekkel már egy éve együtt élünk, 
nem véletlenül találták ki, és nem 
azt a célt szolgálják, hogy a polgáro-
kat megfosszák a jogaiktól és kelle-
metlenséget okozzanak nekik.

A Podcast részei különböző 
tudományterületek szemszögéből 
taglalják a járvány hatásait.

– Tény, hogy a Covid-19 lefog-
lalta a világ kutatási erőforrásainak 

nagy részét az utóbbi évben, és ez-
zel más témák kutatása nem a meg-
felelő ütemben haladt – mondta a 
tanárnő. – Azonban a világon első 
alkalommal fogott össze a tudomá-
nyos és a gazdasági élet, és ezzel az 
összefogással rövid idő alatt sike-
rült megoldani a kiemelt fontosságú 
problémát, és csúcstechnológiás ol-
tást előállítani. Ez már önmagában 
példaértékű. Erre már csak ráadás 
az oltás teljesen új technológiája, 
és az is, hogy már több százezer 
ember életét sikerült megmenteni 
két hónap alatt.

Egy időben az oktatói 
és a kutatói munka

Mint elhangzott, az oktatói és a 
kutatói munkát nem lehet szét-
választani ezen a területen. A 
genomika–biokémia csoportos ku-
tatást igényel. A munka nagy részét 
doktoranduszok és különböző kép-
zettségű hallgatók végzik, az oktató 
általában csak irányít, vagy problé-
mamegoldást javasol.

– Jelenleg a Covid-19 labor-
ban is a doktoranduszaim dolgoz-
nak, illetve egy kolléganőm, aki 
a molekuláris biológiát oktatja. 
Mivel most az idejük egy részét a 
Covid-19-tesztek elvégzése lefog-
lalja, a kutatómunkákat is átcso-
portosították ebbe a laborba – je-
gyezte meg.

A tanárnő arra is kitért, hogy 
mennyire meghatározó tényező a 
vírusidőszakban az, hogy jártas a 
témában a tanulmányai és munkái 
által.

A tudományos hozzáértés 
mint befolyásoló tényező

– Az, hogy jártas vagyok a ge-
netika–genomika területén, meg-
határozó tényező volt abban, 
hogy a víruslabor elindult, orszá-

gos szinten az elsők között. Ez 
mindannyiunknak nagyon izgalmas 
volt, már az első perctől kezdve, az 
első pozitív teszt, aztán az első cso-
portos fertőzés, a hullám, a hullám 
lecsengése. És mivel mindig törté-
nik valami, az izgalom még mindig 
tart. Pillanatnyilag a mutánsokat 
vadásszuk, �lletve különböző hipo-
téziseket tesztelünk – számolt be 
dr. Albert Beáta.

A tanárnő hozzátette, ennek el-
lenére már nagyon várják a járvány 
végét.

– Természetesen szeretnénk 
megszabadulni a járványtól, de szá-
munkra, akik eddig csak az egyete-
men dolgoztunk, kutattunk, ez te-
repmunka, munka a való világban, 
kiszabadulva az egyetemi rózsa-
szín ködből. Visszaigazolása volt 
annak, hogy a csúcstudományok-
nak van értelme, és nem elszállt 
dolog genomikát, génsebészetet 
oktatni és gyakorolni, még Csík-
szeredában sem.

Az aktuális helyzetről 

Hogy mivel védekezhetünk mind a 
vírus, mind az általa kreált passzi-
vitás és negativitás ellen?

– Nem tudom, hogy a passzivi-
tás és a negativitás ellen mivel lehet 
védekezni – szögezte le a tanárnő 
–, talán felvilágosítással. Az vi-
szont biztos, hogy ha az oltási kedv 
nem nő meg, akkor egy év alatt még 
nagyon sok mutáns kialakul, és 
azokat már nem biztos, hogy ilyen 
könnyen megússzuk, még azok 
sem, akiket már beoltottak. Mert 
lehet, hogy ez az oltás már nem fog 
védeni ellene, és akkor eddigi erő-
feszítéseink, a sok kutatás, a korlá-
tozások, a lezárások, az oktatás és a 
kulturális élet feláldozása, no meg 
a sok ráfordított pénz is mind hiá-
bavaló volt – zárta gondolatait dr. 
Albert Beáta.

Vállalkozással, vállalkozásfejlesztő civil 
szervezettel és érdekvédelmi és köz-
képviseleti szervezettel kötött együtt-
működési megállapodást a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Csíkszeredai Kara Gyergyóremetén. 
Mint elhangzott, közös munka célja a 
térség ipari és gazdasági fejlődésének 
elősegítése.

Vlaicu Lajos

Egy bogyós gyümölcsöket és 
gombát feldolgozó vállal-
kozás létesítését, valamint a 

gyergyóremetei tejporgyár újraindí-
tását tervezi Balázs Attila remetei 
gyökerű befektető. Az üzem vár-
hatóan 2022-ben kezdi meg műkö-
dését. A tevékenység támogatását 
a befektetővel együttműködésben 
valósítja meg a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Csík-
szeredai Kara, a Pro Economica 
Alapítvány és az RMDSZ Gyergyó 
Területi Szervezete. Az erre vo-
natkozó megállapodást múlt héten 
írta alá Barti Tihamér, az RMDSZ 
Gyergyó Területi Szervezetének 
elnöke, Balázs Attila befektető, dr. 
Lázár Ede, a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karának dékánja és 
Kozma Mónika, a Pro Economica 
Alapítvány vezetője.

– Az egyetem számára fontos 
misszió, hogy Székelyföld gazda-
sági és társadalmi életének aktív 
résztvevője, motorja legyen – hang-
súlyozta ez alkalomból Lázár Ede 
dékán.

Mint mondta, ezt elsősorban az 
oktatás révén próbálják megvalósíta-
ni, de részét képezi a kutatási, tanács-
adási tevékenység is.

– Külön öröm számunkra, hogy 
a befektető céggel együttműködési 
megállapodást írhattunk alá. Ennek 
értelmében szakembereket képe-
zünk a cég számára, az meg lehető-
séget biztosít a szakmai gyakorlat 
elvégzésére.

Dr. Lázár Ede szerint ennek ér-
dekében helyenként módosítani kell 
a tantervet.

A gyergyóremetei származású 
vállalkozó, a Batlasz Holding Kft. 
ügyvezetője kifejtette, hogy miért is 
tartja fontosnak az együttműködést.

– Kidolgoztunk egy komoly 
stratégiát a székelyföldi ipar és a gaz-
daság fellendítésére. Hosszas gon-
dolkodás és egyeztetések után arra 
jutottunk, hogy a meglévő dolgokból 
kell kihozni a maximumot, erre a 
legmegfelelőbbnek ezt a két üzemet 
találtuk.

Kari András, a Batlasz Holding 
cég termelési és vállalkozási vezetője 
beszámolt arról, hogy a nyugat-eu-
rópai termelési feltételeknek eleget 
téve a bio-tejpor és gyógyászatra 
alkalmas tejpor előállítása lesz a cél. 
Ebbe a Sapientia Tudományegyetem 
is bekapcsolódik a szakemberképzés 
révén.

Kari András elmondta, napi 54 
ezer liter tejet tudnak majd feldol-
gozni, ami évi 3 ezer tonna tejpor 
előállítását jelenti majd a későbbi-
ekben. A liofi lizáló üzem több mint 
ezer tonna gyógynövényt és hétszáz 
tonna gombát tud majd feldolgozni.

– Székelyföldön korábban nem 
volt példa ilyen nagy beruházás 
egyidejű megvalósulására – emelte 
ki Barti Tihamér. – Ez a térségben 
gazdasági szempontból és munka-
helyteremtés szempontjából is egye-
dülálló, ugyanis a közösség erejét fel-
használva, a külföldi tapasztalatokra 
és az itthoni tudásra építkezve több 
tízmilliós beruházásáról van szó.

A megyei önkormányzat alel-
nöke szerint fontos, hogy a helyi, 
minősítéssel rendelkező termelőktől 
vásárolják fel a tejet.

– Jól látszik, hogy a Sapientia 
– EMTE érzi, Székelyföld milyen 
irányba halad, és ennek érdekében 
azonnal lépéseket tesz – jegyzte meg 
a politikus.

– Öröm számukra ilyen nagy és 
komoly beruházásokban részt vállal-
ni – jelentette ki dr. Kozma Mónika, 
a Pro Economica Alapítvány vezető-
je. – Alapítványunk fő célja gazdasá-
gi szempontból segíteni, megtartani 
a magyar közösséget, és hazahívni 
az elvándorlókat. Külön öröm, hogy 
az üzemeknek köszönhetően és a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Karának bevonásával közel száz új 
munkahelyet fogunk tudni teremteni 
Székelyföldön a gyergyói térségben 
– fűzte hozzá.
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