
Szakmai kiránduláson vettek részt a 
génse bész hall gatók a Vargyas-szoros-
ban, a turisztikaimérnök-menedzser 
szakos másodévesek a csíkszentkirályi 
húsmarhafarmot tekintették meg. A 
marketing szakos hallgatók szakmai 
programon, míg a végzős élelmiszeripari 
mérnökök egy további szakmai isme-
retterjesztő úton vettek részt, mindkét 
csoport két nap kirándult.

SN-összeállítás

A Sapientia – EMTE Csík-
szeredai Karának harmad-
éves génsebészet szakos 

hallgatói szakmai kiránduláson 
vettek részt A természetes élőhelyek 
védelme tárgy keretében a Vargyas-
szoros természetvédelmi terüle-
ten, dr. Mara Gyöngyvér szerve-
zésében. A szakmai kiránduláson 
megismerkedtek a védett terület 
természeti értékeivel. A termé-
szetvédelmi terület növény- és ál-
latvilágának megismerése mellett 
barlangásztak is. A szentegyházi 
hegyimentő csapat vezetésével 
a hallgatók megismerkedhettek 
az Orbán Balázs-barlanggal és 
cseppkőképződményeivel, illetve 
bejárták a Lócsűr-barlangot is. A 
látogatás végén a természetvédel-
mi terület menedzsmentje és a de-
nevérvédelem témakörében kaptak 
válaszokat a hegyimentő csapat ön-
kénteseitől.

Mérnök-menedzser hallgatók 
szakmai látogatása a Green Farmon

A csíkszentkirályi húsmarha far mot 
tekintették meg a turisztikai mér-
nök-menedzser szakos másodéves 
hallgatók. A mérnök-menedzserek 
szakmai látogatása a talajtan kurzus 
révén, dr. Máthé István oktató szer-
vezésében történt. A Green Far-
mon a hallgatókat dr. Tánczos Szi-

dónia, a farm menedzsere fogadta, 
aki részletesen bemutatta a jelleg-
zetes arany-vörös színű Limousin 
nagytestű húsmarhafajtát tenyésztő 
farm működését és menedzselésé-
nek kihívásait. Beszélt a húsmar-
hafajta jellemzőiről, az állomány 
nagyságáról, a különböző takarmá-
nyok előállításának módozatairól, 
a széna- és sarjúkészítésről, a siló-
kukorica előállításához a talaj elő-
készítéséről és megműveléséről, az 
igénybe vett területalapú támogatá-
sok rendszeréről, a pályázati forrá-
sokból megvalósuló új istálló és vá-
gópontról, illetve a gépparkbővítés 
feladatköreiről.

Kétnapos szakmai program

A marketing szakos hallgatók 
újabb szakmai kirándulásra men-
tek Deság völgyébe, ahol intenzív 
programsorozat keretében hallgat-
hatták meg az ágazatban dolgozó 
meghívottak előadásait. Jelen volt 
a termelési szektor képviseletében 
Ölvedi Örs – volt sapientiás hallga-
tó –, a Harmopan marketingfelelőse; 

Szentes Szabolcs, a Grádics panzió 
tulajdonosa, a Szmö Biker Festival 
szervezője; Trucza Adorján, a Páva 
Hotel tulajdonosa; Szász Attila, a 
Páva Hotel marketingfelelőse és 
Sike Csanád, a Creasmart perfor-
mance marketingügynökség és az 
ospatarul.ro tulajdonosa.

Szakmai túrán a végzős 
élelmiszeripari mérnökök

A végzős élelmiszeripari mérnök 
szakos hallgatók kétnapos szakmai 
kiránduláson voltak dr. Salamon 
Rozália-Veronika és dr. Lasló Éva 
tanárnők, valamint Csiszér Tímea 
laboráns kíséretében. A két nap 
alatt meglátogatták a Gordon Prod 
tejfeldolgozót, a Larix gyógynö-
vény-feldolgozót, a Petry húsfeldol-
gozó üzemet, a Wessling laboratóri-
umot, valamint a Jamy pálinkafőző 
üzemet. Ez alkalommal sikerült a 
Sapientia – EMTE Marosvásárhe-
lyi Karára is ellátogatni.

SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK IDEJE

A tudás mélyítése a cél

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Meghódították Bukarestet
A Humántudományok Tanszék 52 di-
ákja Pál Enikő, Pieldner Judit, Tapodi 
Zsuzsa és Tomonicska Ingrid szerve-
zőtanárok kíséretében tanulmányi 
kiránduláson vett részt Bukarestben. 
A színes programok mellett nemcsak 
a kultúrának jutott hely a palettán, de 
a kötetlen kirándulásnak és az eszté-
tikai élvezeteknek is jutott szerep. A 
kirándulásról, tapasztalatokról kér-
deztük Bán Balázs Barna és Sebestyén 
Dorottya elsőéves világirodalom-an-
golnyelv szakos hallgatókat. 

– Milyen elvárásokkal indultál út-
nak?

Bán Balázs Barna: – Én igazán 
semmi komolyabb elvárással nem 
indultam útnak, szerettem volna 
csupán élvezni a kirándulás lehető-
ségét és megismerkedni a bukaresti 
magas kultúrával.

Sebestyén Dorottya: – Ezelőtt 
még sosem jártam Bukarestben, így 
egyrészt örültem a lehetőségnek, 
másrészt pedig reméltem, hogy 
minél többet megtudok a főváros-
ról és felejthetetlen emlékekkel 
térek vissza.

– Mi volt újdonság számodra a 
városból?

B. B. B.: – Újdonság volt szá-
momra a magyar kultúrát terjesz-
tő Liszt Intézet jelenléte, létezése 
egy teljesen román kulturális kör-
nyezetben.

S. D.: – Szinte minden. A régi 
stílusú és modern, 21. századi üveg-
épületek egymásutánisága, a zsú-
folt forgalom, a népszerű terek, ki-
állítások, a város pörgős hangulata 
egészében.

– Milyen benyomással maradtál az út 
végén? Változott-e a véleményed Bu-
karestről?

B. B. B.: Az út végén igazán 
honvággyal, és mégis rengeteg po-
zitív élménnyel tértem magamhoz, 
meg aztán haza is. Megkedveltem a 
fővárost, azonban a rengeteg ember, 
a nyüzsgés nem volt ínyemre.

S. D.: – Érkezésünk napján, 
pénteken számomra kissé terhes-
nek éreztem a várost, a nyüzsgést. 
A szombati nap azonban nagysze-
rű élmény volt a változatos prog-
ramjaival, valamit a város egy kis 
részének felfedezésével. Bár az 
világossá vált számomra, hogy 
hosszabb időt nem tudnék eltöl-
teni ott erős honvágy nélkül, ösz-
szességében sokkal pozitívabban 

alakult a benyomásom a városról, 
mint amire számítottam.

– Milyen látványosságokat tekintette-
tek meg? Melyik tetszett a legjobban? 
Miért?

B. B. B.: – A látványosságok kö-
zül nagyon tetszett a Diadalív meg 
a Román Nemzeti Galéria. A Di-
adalív azért volt különleges, mert 
szó szerint óriási volt, a galéria meg 
a rengeteg gyönyörű és Tapodi ta-
nárnő útmutatásában érdekfeszítő 
képek halmaza miatt.

S. D.: – A Magyar Kulturális In-
tézet, Galeria de Artă Europeană/
Română, Ateneu, Teatrul Național, 
Piața Unirii stb. Én az utóbbi kettőt 
emelném ki kedvencnek, hiszen va-
rázslatosnak éreztem, ahogy az ope-
rett utáni séta közben a kivilágított 
szökőkút látványa fogadott.

– Milyen kulcsmozzanatot emelnél ki 
a kirándulásról, amelyet magaddal vi-
szel emlékként?

B. B. B.: – Élmény volt met-
rózni, első és remélhetőleg nem 
utolsó ilyen tapasztalatom ez Bu-
karestben. Emellett a Liszt Inté-
zetben a könyvturkáló is nagyon 
emlékezetes marad, nem csak a 
szabadon választott és ingyen el-
hozható Thomas Mann-könyvek 
miatt, de a kedves és sugárzó sze-
mélyzet által is.

S. D.: – Mivel elsősorban ope-
rettet nézni mentünk, így az a 
pillanat mindenképp kulcsfontos-
ságú volt, amikor elcsendesedett a 
közönség, és kezdetét vette a vár-
va várt előadás.

– Mi a véleményed a Kiss me Kate! 
című színházi előadásról?

B. B. B.: – Nagyon tetszett a 
háttér kivitelezése a Kiss me Kate! 
világító, néha-néha villogó betűk 
segítségével. A darab megértése 
azonban kicsit nehézkes volt a ro-
mán nyelv nyelvi akadálya miatt 
számomra – ennek ellenére tényleg 
csak pozitív dolgokra tudok gon-
dolni az előadás kapcsán. Gyönyö-
rű kosztümök, táncos kíséret, ha-
sonlóan elképesztő zenekar. Szíve-
sen megnézném őket még egyszer!

S. D.: – Rendkívül látványos, 
gyönyörű, humoros, figyelemfel-
keltő. Sajnos nem minden viccet 
értettem meg, azonban követhető 
volt a történet, és élményként em-
lékszem vissza rá.

Sántha Kriszta-Hanna
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Kommunikáció és közösség hete
A kommunikáció és közösség hete hétfőn kezdődött, 
a ma véget érő szakmai programon több vendégelő-
adó osztotta meg legújabb kutatási eredményeit az 
érdeklődőkkel. Az eseményt a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Karán tartották. A Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem oktatói mellett a Sapientia tanárai is csat-
lakoznak a Kommunikáció és közösség hete rendez-
vénysorozatba. Az előadások helyszíne az egyetem 
12-es terme. A szervezőbizottság tagjai: dr. Hubbes 

László Attila docens, dr. Kósa István docens,
dr. Székely Kinga-Katalin adjunktus. Előadást tart 
Antalóczy Tímea egyetemi docens; Balázs And-
rás egyetemi adjunktus; Povedák István egyetemi 
docens, mindhárman a Moholy-Nagy Művésze-
ti Egyetemről; Andok Mónika egyetemi docens, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, Biró A. 
Zoltán professzor és Bodó Julianna professzor, a 
Sapientia – EMTE Csíkszeredai Karról, illetve 
Radetzky András adjunktus, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemtől. Ma dr. Andok Mónika docens 
előadását hallgathatják meg az érdeklődők 18 órától. 


