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Egy tintafolttal jobbá tenni a világot

kutatómunka a sapientián

Kapcsolatok és lehetőségek
a sapientia – emte Csíkszeredai 
Kara jelentős nemzetközi és ma-
gyarországi kapcsolati tőkével 
rendelkezik. Az idei tanév számos 
pozitív változást hozott: a hall-
gatók létszámbeli növekedését, 
a bővülő infrastruktúrát, együtt-
működési megállapodásokat, de 
akár a hallgatók különböző kül-
földi tanulmányi lehetőségeit, 
valamint az egyetem oktatóinak 
kutatási eredményeit is. E robba-
násszerű fejlődésről számolt be 
dr. Bodor Zsolt dékánhelyettes.

Vlaicu Lajos

Jelenleg is számos kutatás fo-
lyik az egyetemen. Korábban 
itt végeztem tanulmányaimat, 

és már akkor megfogott a csalá-
dias, diákbarát légkör, amely a 
Sapientiát jellemezte és jellemzi. 
A mérnöki szak befejezése után 
bátorkodtam megkérdezni egyik 
tanáromat, hogy mit javasol, mer-
re folytassam. Válasza kérdés volt: 
Szeretnék-e kutatni? Erre igent 
mondtam, és akkor kezdődött a 
Sapientián oktatói, kutatói mun-
kám a biomérnöki tanszéken. 
Mivel kis egyetem vagyunk, ke-
vés kolléga tud ugyanarra a tudo-
mányterületre szakosodni, ezért a 
doktorképzés terén csak kis léptek-
kel tudunk haladni. Ennek áthida-
lására kötöttek megállapodásokat 
különböző hazai, de legfőkép-
pen magyarországi egyetemekkel. 
Hogy konkrét példát említsek, a 
mi tanszékünk együttműködik a 
Pécsi Tudományegyetem Kémia 
és Biológia Doktori Iskolájával. 
Ezt úgy kell elképzelni, hogy a 
képzésben szerepet vállaló itte-
ni oktatók és doktoranduszok 
részesei a pécsi rendszernek. Ez 
szoros együttműködést feltételez 
a két intézmény részéről, tehát a 
kutatások jelentős része itt zajlik, 
a kurzusok pedig kint, és ezt a 
diák úgy oldja meg, hogy kiuta-
zik, amikor szükséges, hiszen az 
előadások összevont csopor-

tokban zajlanak más, különböző 
országokból származó, ug yan-
csak doktoranduszhallgatók tár-
saságában, de a munka oroszlán-
részét a saját diákunk itt végzi, a 
Sapientián. A kutatási témák palet-
tája igen változatos, a biotechnoló-
giától a biokémián át a környezet-
tudományokig. Azt is tudni kell, 
hogy tudományterületektől füg-
gően mások az elvárások, de min-
denképpen kitartó munka szüksé-
ges a siker érdekében, ahhoz, hogy 
a kutatási eredményeket rangos, 
nemzetközileg is elismert tudo-
mányos szakmai lapokban közöl-
hessük. Itt megjegyezném, hogy 
a Csíkszeredai Karon zajló ku-
tatási eredmények legtöbb eset-
ben diákjaink aktív részvételével 
születnek, és igen szép számban 
jelentek és jelennek meg hazai és 
nemzetközi folyóiratokban. Emel-
lett fontos szempont az is, hogy a 
társadalmi szereplőkkel hogyan 
tudunk együttműködni, ugyanis 
a térségben meghatározó szerepet 
kívánunk betölteni és fenntartani. 
Ezt csak úgy lehet elérni, hogy be 
kell vonni a különböző társadal-
mi és gazdasági szereplőket a tu-
dományos projektekbe, vagy akár 
különböző konferenciák, rendez-
vények révén. Fel kell térképezni, 
megnézni, mi az igény, hol tu-
dunk mi mint felsőoktatási intéz-
mény bekapcsolódni, hol vannak 
a fontosabb kapcsolódási pontok, 
hogy közösen a térség fejlődésén 
munkálkodhassunk, ehhez pedig 
rövid és hosszú távú stratégiákra, 
ötletekre, javaslatokra van szük-
ség. Az elhelyezkedés szempont-
jából fontos, hogy a végzett diák-
jaink az egyetem elvégzése után 
is kapcsolatban maradjanak egy-
mással, oktatóikkal, ugyanis így 
könnyebben értesülhetnek a kü-
lönböző álláslehetőségekről. Ezt 
hivatott szolgálni például a kö-
zösségi hálózatokon működtetett 
Alumni csoport. Számos esetben 
így sikerült munkahelyet találni – 
számolt be dr. Bodor Zsolt. 

Tamás Réka, a maga huszonhá-
rom életévével olyan magabiz-
tosságot és könnyedséget sugá-
roz, mind a munkahelyén, mind a 
hétköznapokban, amellyel kitű-
nik a tömegből.

– Mikor döntötted el, hogy újság-
író szeretnél lenni?

– Nem is tudtam arról, hogy 
létezik az újságírás mint szak. Má-
jus eleje lehetett, talán, amikor a 
Facebookon rábukkantam egy pá-
lyázatra Facebook-nemzedék címmel. 
Mindig érdekelt az írás, habár a he-
lyesírással volt gondom bőven, de a 
gondolataimat szépen tudtam meg-
fogalmazni, így gondoltam, jelent-
kezem a meghirdetett pályázatra. 
Emlékszem, főztem egy nagy adag 
kávét, kiültem a teraszra és egész dél-
után írtam. Majd beküldtem. Nem 
gondolkodtam azon, hogy jó vagy 
sem. Főszereplőim két lánytestvér 
meg a nagymama, s az ő generáció-
jukra építettem fel írásomat. Vala-
milyen okból az én novellám nyert, 
és így kerültem az újságírás szakra, 
amit teljes szívemből imádtam. Fan-
tasztikus volt: a tanáraim a barátaim 
is voltak, vagy néha a szüleim, és 
előfordult, hogy ellenségeim is, de 
rengeteget tanultam tőlük, ha nem 
is mindent az újságírásról, de számos 
dolgot az életről.

– Mire gondolsz, amikor azt mon-
dod, hogy számos dolgot az életről?

– Arra, hogy minden tanárom 
tanított valami olyasmit, amit ő már 
megtapasztalt az élete során. Például 
ott volt Tibori-Szabó Zoltán, tőle ta-
nultam a legtöbbet, ő volt a kedven-
cem is, és titokban talán ez fordítva 
is igaz. Sokat mesélt nekem, mindig 
emlékeztetett rá, hogy tegyek félre 
mindent, mert a tanuláson a hang-
súly, ez segített is, hiszen majdnem 
mind a hat félév alatt tízes volt az ál-
talánosom, no meg az államvizsgám 
is, persze ő volt a vezetőtanárom. 
Azt is tőle tanultam meg, hogy csak 
korán keléssel lehet igazán sikeres az 
ember. Mellette ott volt Vallasek Jú-
lia vagy Botházi Mária, akik csodás 
édesanyák és a legjobb tanárnők, 
de említhetném Csibi Lászlót 
is. Nagyon vicces volt, ő is mindig 
mellettem állt. Na meg Győrffy Gá-
bor, aki apám helyett apám volt az 
egyetemi évek alatt. Mindnyájukat 
imádtam.

– Mit szeretsz a legjobban az új-
ságírói szakmában?

– Ingyen események, ingyen 
kaja és pia, rengeteg ember. Na jó, 
ez vicc volt. A szabadságot. Az új-
ságírók általában nagyon szabad 
szelleműek, bármiről tudunk írni, 
bármennyit. Egyszer meg is jegyez-
te a szerkesztőnk, hogy nekem ép-
pen ez az erősségem, hogy minden 
témában tudok alkotni. De a kérdé-
sedre válaszolva, talán a sokszínűség 
az, ami megfogott, és a folyamatos 
lehetőség arra, hogy tanulj és új 
dolgokat ismerj meg.

– Ha jól tudom, szabadidődben is 
szoktál írni, a szépírás vagy pedig az 
újságírás áll közelebb hozzád?

– Ezen épp a minap gondol-
kodtam el, hogy amíg nem dolgoz-
tam nap mint nap inkább újságba 
illő anyagokkal, addig a szépírás 
állt közel hozzám, de most változó. 
Csak akkor tudok írni, mondjuk 
egy jegyzetet vagy egy novellát, 
tárcát vagy akár egy véleményt is, 
ha valami hatás ér: szerelmes le-
szek, apukámnak szülinapja van, 
meghal valaki, megérint egy, az 
utcán látott kisgyerek. Ha nem 
történik ilyesmi, akkor egyszerűen 
nem tudok írni.

– Hogyan látod, mi foglalkoztat-
ja napjainkban az olvasókat?

– Semmiképp nem a koronaví-
rus-járvány. Sajnos ez a bajom ép-
pen az újságnál dolgozókkal, hogy 
azt hiszik, vagy legalábbis mindig 
ezt írjuk az újságban, hogy mi 
történik a politikában, az egész-
ségügyben, a tanügyben, a turiszti-
kában és a többi. Miközben én azt 
érzékelem, és rengeteg visszajelzést 
is kaptam az írásaimra, amelyek 

még inkább ezt igazolták, hogy 
az olvasók szívesen elolvasnak egy 
interjút egy lánnyal, aki siket, vagy 
egy méhésszel, de kíváncsiak arra 
is, hogy milyen hangulat uralkodik 
egy koncerten. Szóval ezen lenne, 
amit javítani, de persze változik a 
világ, és majd mi is változunk vele.

– Személy szerint miben változ-
tatnál?

– Jó kérdés, talán több szemé-
lyes interjút tennék az újságba és 
kevesebb olyan dolgot, amitől az 
embereknek a hétköznapjai még 
sötétebbek és ijesztőbbek lesznek. 
A média a negyedik hatalom, ezt 
mindenki tudja, és szerintem mi 
tudnánk változtatni a világon, mert 
hatunk az olvasóinkra, nézőinkre, 
hallgatóinkra. Jobbá tehetnénk 
a világot… én annyira szeretném. 
Remélem, egyszer teszek majd va-
lami olyasmit, ami hasznára lesz a 
társadalomnak. Elárulom neked, 
az az egyik legfőbb célom, hogy az 
embereknek jobb életük legyen, és 
tudom, hogy segíteni fog a Jóisten 
ebben a tervemben.

– Véleményed szerint mennyire 
megbecsült szakma az újságírás?

– Egyáltalán nem az. Ma már 
nem, persze régen más volt. De ez 
nagyon érint, inkább ne is beszél-
jünk róla…

– Akkor miért ezen a területen 
dolgozol?

– Kapcsolatokat építek, és 
amúgy is szeretem, de hosszú távon 
nem ez a terület lesz számomra a 
nyerő, hátha majd egyszer arról is 
kér dezel…

– Milyen tanácsokat adnál azok-
nak, akik újságírói pályára készülnek?

– Használják ki azt a három évet, 
mert nagyon rövid, és iszonyatosan 
gyorsan elrohan. Tanuljanak, de 
leginkább gyakorlatozzanak min-
denhol, ahol csak lehet. Utazzanak 
Budapestre szakmai gyakorlatra, 
de elmehetnek más országokba is. 
Ajánlom, hogy próbálják ki ma-
gukat minden területen, mert csak 
azután jön a neheze, és a való élet fáj-
dalmasabban tanít, mint hinnénk.
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