
Adni vAlAmit Az online órákon kívül is

Planetarium Rooftop DJ Set

HÖK-elnÖKÖt és szaKKépviselőt választanaK

Voksolás a Sapientián
tisztújítást tart a Hallgatói Ön-
kormányzat a sapientia – emte 
Csíkszeredai karán. A jelenlegi 
elnökség még három hétig látja 
el feladatait.

Vlaicu Lajos

Eljött az idő, hogy újabb el-
nök új csapata vegye át a 
jelenlegi helyét és egy évig 

képviselje a hallgatók érdekeit, 
szervezze a megszokott és/vagy 
kevésbé megszokott eseménye-
ket, közvetítse az információt az 
egyetem vezetői és a hallgatók 
között.

Az elnökválasztás mellett, 
mint minden évben, szakképvi-
selőket is választanak. Minden 
szak minden évfolyamán kötelező 
módon lennie kell egy szakképvi-

selőnek, valamint egy szakkép-
viselő-helyettesnek, azaz két sze-
mélyt kell megjelölni. A választás 
lehetőség mind a jelöltek, mind 
a szavazók számára. A jelöltek 
bebizonyíthatják, hogy a lehető 
legjobban tudják ellátni a vállalt 
feladatkört, azaz képviselik a sza-
kok érdekeit, továbbítják kérése-
iket, problémáikat a HÖK vagy 
az egyetem vezetői felé, tájékoz-
tatják szaktársaikat tanulmányi 
vagy adminisztratív jellegű kérdé-
sekben és eljárnak a képviselő-tes-
tület üléseire, beleszólnak annak 
döntéseibe. A hallgatók számára 
pedig lehetőség a változás válasz-
tására. A HÖK-választások napja 
ma, azaz december 16. – tájékoz-
tat közösségi oldalán tett bejegye-
zésében a Csíkszeredai HÖK.

A sapientia – emte Csíkszere-
dai kara és Hallgatói Önkormány-
zatának közös szervezésében 
egyedülálló esemény részesei le-
hettek nemcsak a hallgatók, de a 
város lakóit is elkápráztatta. 

Bagoly Anabella

November 24-én 19 órá-
tól derült fény az addig 
csak találgatások övezte 

különlegesség felfedésére. Balla 
Leventével, a Csíkszeredai Kar 
PR-osztályának munkatársával 
beszélgettünk arról, hogy milyen 
ötlettől vezérelve színezték be 
a teljes egyetemi épületet és mi 
volt a célja a digitális térben köz-
vetített zenés műsornak.

2020 novemberének köze-
pén kezdődött a szervezők együtt-
működése, tizenkét nap állt a 
rendelkezésükre, hogy mindent 
előkészítsenek. Az alapötlet az 
egyetemi planetárium tetején 
rendezett, egyetemi buli hangu-
latát idéző esemény létrehozása 
volt. A zenéről Smoothnoise és 
RAYMI gondoskodott, akik fel-
váltva több mint egyórás zenei 
programmal szórakoztatták az 
érdeklődőket a képernyők előtt. 
A szervezők a fényfestést a han-
gulat fokozása érdekében tervez-
ték, hogy ne csupán a megvilá-
gított planetárium képe adja a 
videoklip vizuális alapját, hanem 
a városlakók is részesei legyenek 
ennek a programkülönlegesség-
nek. Az általuk vizionált forma 

nem új keletű, több zeneipari szol-
gáltató is alkalmazta ezt a lehe-
tőséget, még a járványhelyzet 
előtt is, hogy érdekes helyszíne-
ket, előadókat mutasson be. Az 
egyetemi esemény szervezői fel-
használták a hallgatók által ked-
velt helyszínt, és arra törekedtek, 
hogy adjanak valami többletet 
az online egyetemi órákon kívül. 
Levente megfogalmazásában az 
esemény elsődleges célkitűzése: 
„eljutni a hallgatókhoz, akik ha 
egy kicsit is, de érezzék, hogy 
nem felejtettük el őket, hog y 
home office-ban töltenek eg y 
fontos évet a diákéveikből”.

Az egyetem kivilágítása att-
rakcióként vonzotta a város szí-
vébe a kisgyermekes családokat, 
fiatalokat és időseket egyaránt. 
A járókelők fotókon örökítet-
ték meg a különleges színekben 
pompázó épületet, kíváncsian ta-
lálgattak, hogy mi történhet ép-
pen a tetőtérben. Összességében 
elmondható, hogy egyöntetűen 
pozitív visszajelzések érkeztek 
mind a városlakók, mind pedig 
az egyetemi hallgatók részéről, 
akiknek online volt lehetőségük 
bulizni. A szervezők nemcsak ki-
vitelezték az ötletet, hanem be-
vonták a közösségi oldalak köve-
tőit is, hogy együtt találgassanak, 
mi történhet a planetáriumban.

Levente felidézte a legkülön-
legesebb és leghumorosabb talál-
gatásokat, amelyek közül néhány 
meglehetősen megdöbbentő volt: 

„Néhányan beletaláltak, hogy 
techno party vagy új bulihelyszín 
készül, de voltak egészen meglepő 
tippek is: leszállópálya űrlények-
nek, szubatomikus részecskegyor-
sító meg hasonló poénkodások.” 
A szervezők is pozitív élmények-
kel gondolnak az online esemény-
re, tekintve, hogy az együttmű-
ködés gördülékeny volt, a kom-
munikáció hatékony. Az egyetlen 
nehézséget az időjárás okozta, 
hiszen fontos volt, hogy még a 
csíkszeredai ködös, esős, hideg 
idő beállta előtt megtörténjen a 
forgatás. Az eredmény magáért 
beszél! Sokan a videó minőségét 
dicsérték, számos hallgató mon-
dott köszönetet, hogy ebben a 
mindenki számára nehéz időszak-
ban az egyetem nemcsak az okta-
tással kapcsolatos kötelezettségeit 
látja el, hanem a diákélet más as-
pektusára is figyelmet fordít.

Arra a kérdésre, hogy a jö-
vőben számíthatunk-e hason-
ló jellegű rendezvényre, biztató 
választ kaptunk: hogy ha egy 
újabb alkalom majd úgy kíván-
ja, elképzelhetőnek tartják a 
szervezők az esemény megis-
métlését. Ez újabb online buli 
szervezésére enged következtet-
ni, de elképzelhető, hogy más 
események alkalmával is újra 
megvilágítják az épületet.
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Kezdő tudomány
2020-ban is megrendezték a Tudományos Diákköri Konfe-

renciát a Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karán. Mivel azon-
ban nem sikerült a megszokott tavaszi időpontban megtartani a 
versenyt, őszre halasztották a dolgozatok leadását, illetve azok 
megvédését. Amikor tavaly, elsőévesként először hallottam a 
tudományos versenyen való részvétel lehetőségéről, nagyon fel-
csigázott az ötlet. Szeretek írni, ezért is döntöttem úgy, beneve-
zek, annak ellenére, hogy akkor még teljesen új volt nekem az 
egyetem. Sajnos, a körülmények miatt nem sikerült elsőévesként 
megvédenem a dolgozatomat. A tolódás azonban előnyömre vált, 
több időm volt dolgozni a kutatásomon. Nyáron nem volt lehető-
ségem írni, viszont amint megkezdődött a félév, újra nekiláttam 
a munkának. Ugyan voltak félelmeim, hogy talán túl komolyan 
veszem magam, és kár ilyen korán bármilyen előzetes tapasztalat 
nélkül nekilátni egy ilyen komoly feladatnak, de szerencsére ezek 
a félelmek nem igazolódtak be. Ritkán vagyok lámpalázas, de az 
előadás előtt egy kicsit elbátortalanodtam. Amint sorra kerültem 
és elkezdtem a dolgozatom megvédését, megnyugodtam, mert 
tudtam, hogy arról beszélek, amit szeretek és ami érdekel. Ugyan 
nem sikerült helyezést elérnem a versenyen, de nem vagyok szo-
morú. Az eredményhirdetés utáni néhány percben kissé csalódott 
voltam, de megértettem a zsűri döntését, és örültem, hogy egy-
általán részese lehettem az egész eseménynek. Megtisztelő volt 
része lenni egy olyan közösségnek, amelyben az intellektuális tö-
rekvésnek ilyen nagy szerepe van. Bár a tervek szerint a 2021-es 
TDK a szokványos tavaszi időpontban lesz, azaz nem is olyan 
soká, ismét szándékomban áll benevezni. Szeretném kihozni ma-
gamból a maximumot a Sapientián eltöltött éveim alatt, és úgy 
érzem, hogy a TDK kiváló extracurriculáris tevékenység. Igyek-
szem mindig találni valamit, amire készülhetek, amit gyakorol-
hatok, ezáltal próbálom produktívabbá tenni magam. Emellett 
szeretnék köszönetet nyilvánítani a témavezetőmnek, dr. Tapodi 
Zsuzsanna-Mónika tanárnőnek, mivel nagyon sokat segített a 
dolgozat elkészítésében, sőt a témaválasztásban is. Tapasztalat-
lanként számtalan kérdésem volt, amelyekre mindig készségesen 
és türelmesen válaszolt, illetve bármilyen problémám volt a dol-
gozattal kapcsolatban, számíthattam a segítségére.

Azoknak pedig, akik tervezik, hogy a későbbiekben részt 
vesznek a Tudományos Diákköri Konferencián, azt javaslom, 
válasszanak olyan témát, ami lelkesedéssel tölti el őket. Lehet, 
hogy néha majd úgy érzitek, hogy túl sok, túl nehéz, de abba 
kapaszkodni, ami lelkesít, motiválóbb mindenféle külső nyo-
másnál.


