
Idén húszéves a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem, a jubileumi 
évforduló alkalmából kétnapos prog-
ramsorozattal készült a felsőoktatási 
intézmény. Húsz év alatt az egyetem 
bebizonyította a kételkedőknek, gán-
csoskodóknak, hogy mégis lehet 
egyetemet működtetni Csíkszeredá-
ban – hangzott el az ünnepi beszédek 
alkalmával. 

Biró Vivien

Dr. Lázár Ede, a Sapientia 
csíkszeredai karának dé-
kánja szerint az elmúlt 

két évtized a bizonyíték rá, hogy 
a megyeszékhelyen is lehet egye-
temet működtetni.

– Egyetemünk 2001. október 
3-án nyitotta meg először kapuit. 
Ennyi idő alatt bebizonyítottuk 
a kételkedőknek, gáncsoskodók-
nak, hogy mégis is lehet egye-
temet művelni Csíkszeredában 
– fogalmazott a dékán. A tradíció 
folytatásaként, idén is október 
3-án tartották meg az egyetem 
születésnapját, ezúttal a Sapientia 
alapításának jubileumi, huszadik 
évfordulóját ünnepelték.

– Mint közismert, az oktatás 
színhelye az elmúlt évben nagy 
változásokon ment keresztül épí-
tészeti szempontból – emlékez-
tetett a dékán. Továbbbá részle-
tezte: az átépítéseknek köszönhe-
tően teljesen új arculatot kapott 
a Sapientia Csíkszeredai Karának 
épülete. Az idei évfordulós ün-
nepség két napig tartott. Szomba-
ton az egyetemi futással kezdték a 
napot, a Sapientia lelkes oktatói, 

munkatársai, illetve hallgatói. A 
délutáni órákban körbevezették 
a meghívottakat az egyetemen. A 
séta közben megismerkedhettek 
a Sapientia történetének egy ré-
szével. 

Ismerkedés az egyetemmel

Ezt követően bemutatták a tel-
jes félemeletet, az új termekkel és 
az egyetem aulájával. Délután öt 
órától pódiumbeszélgetés kez-
dődött az aulában, ahol az egye-
tem jelenlegi vezetői beszéltek 
a bejárt útról, a nehézségekről, a 
felsőoktatási intézmény alapításá-
ról, illetve a csíkszeredai karról. A 
hallgatóság számos érdekességnek 
lehetett fültanúja, hiszen a kezdeti 
nehézségeken keresztül a szemé-
lyes (néhány esetben mókás) törté-
netekig sok minden szóba került, 
így a pódiumbeszélgetés – a ko-
rábbi évekhez hasonlóan – jó han-
gulatban telt. Miután a vezetőség 
elmondta az egyetem alapításához 
fűződő gondolatait, a jövőt illető 
reményeit, az auditórium közön-
ségének tagjai is felszólalhattak, 
kérdezhettek. A pódiumbeszél-
getés után több program is várta a 
résztvevőket. Elsősorban az egye-
tem svédasztalos vacsora formájá-
ban megvendégelte a résztvevőket, 
másodsorban pedig az étkezés 
után szórakozási lehetőséget is 
biztosítottak.  Este 7 órától kon-
certsorozat kezdődött az egyetem 
parkolójában, ahol a járványügyi 
intézkedéseket betartva, oltási 
igazolvánnyal vagy negatív teszttel 

ingyenesen részt vehetett bárki. 
A koncertek sorát Smoothnoise 
kezdte, majd Szabó Balázs Bandá-
ja folytatta, végül pedig a Halott 
Pénz DJ-je, Venom zárta.

A második nap

Másnap déltől ismételten rendez-
vénysorozat kezdődött, amely 
alkalmával az egyetemépületet 
formálisan is átadták, megáldot-
ták. A Jubileumi díszünnepség 
alatt számos beszédet hallhattak a 
résztvevők, hiszen többek között 
az egyetem rektora, dr. Tonk Már-
ton, dr. Lázár Ede dékán és Ro-
mánia miniszterelnök-helyette-
se, Kelemen Hunor is elmondta 
az egyetemhez fűződő gondo-
latát, köszöntőbeszédeiket. Ezt 
követően a Csíki Kamarazene-
kar zenés műsorát követhették 
figyelemmel a jelenlevők. Végül 
átadták a különböző szakmai dí-
jakat, kitüntetések, melyeket az 
elmúlt évben az egyetemi sze-
nátus odaítélt egy-egy jelenlegi 
vagy volt oktatónak. Karunkról 
a tehetséggondozásért felelős dr. 
Máthé István egyetemi docens 
Kiváló Oktató díjat vehetett át. 
Az adminisztrációban dolgozó 
munkatársak közül azok, akik az 
indulástól fogva dolgoznak az 
egyetemért, szintén kitüntetésben 
részesültek. Legtöbben Csíksze-
redában tartottak ki az egyetem 
mellett: tízen kaptak elismerő 
oklevelet. A rendezvénysorozat 
ünnepi része állófogadással zá-
rult a Fenyő hotelben.

Ismeretterjesztő estét tartottak a 
KALOT Egyesület munkatársai Ez 
nem természetes! címmel a Sapien-
tián. A workshop az agresszió és az 
erőszak fajtáiról szólt, illetve ezek 
felismerhető jeleiről, megelőzési 
módjairól. A képzést Becze Szidó-
nia és Erőss István tartotta, akik 
lelkigondozóként tevékenykednek az 
egyesületnél.

Sántha Hanna-Kriszta

A foglalkozás során csa-
patokra osztva körbe-
jártuk az erőszak fogal-

mával kapcsolatos érzéseket, 
szinonimákat, asszociációkat, ezt 
követően a jó párkapcsolat ismér-
veit elemeztük ki. A foglalkozás 
során két kisfilmet vetítettek: az 
első Hannát és Ákost mutatta be, 
két látszólag boldog fiatalt, akik-
nek „vannak súrlódásaik”. Ezek 
a kis súrlódások bontakoznak 
ki egy bántalmazó párkapcso-
lat mindennapjaiban, amelyek 
Ákos féltékenységéből, valamint 
Hanna félénkségéből fakadnak. 
Terítékre kerülnek az elszámol-
tatások, a verbális abúzus formái, 
a teljes bezártság megjelenése. 

A csoportos megbeszélést köve-
tően megnéztük a másik kisfil-
met, amely Ákos munkahelyébe 
engedett bepillantást nyerni. 
Az egyetemet végzett fi út rend-
szeresen megalázza a főnöke, 
melyhez asszisztálnak a munka-
társai is. A szorongásnak immár 
testi tünetei is vannak, amelyek 
figyelmeztető jelként lebegnek 
a túlhajszolt fiatal felnőtt feje 
fölött. A kétórás foglalkozáson 
olyan kérdések is szóba kerül-
tek, mint: mit tehet az áldozat, 
illetve szűkebb ismeretségi köre 
annak érdekében, hogy kikerül-
jön a bántalmazója hatása alól? 
Az est egyik fontos tanulsága-
ként szolgált az is, hogy a bán-
talmazottból hogyan válhat bán-
talmazó, valamint mennyire van 
jelentősége annak, hogy milyen az 
egyén családi háttere, amely ki-
alakítja benne az emberi kapcso-
latokhoz fűződő attitűdjét.

– Egy fecske nem csinál nya-
rat, de attól még fecske – fo-
galmazta meg Becze Szidónia, 
utalva ezzel arra, hogy sosem 
hiábavaló segíteni az áldoza-
toknak.

A Sapi Népe szerkesztőcsapata új 
tagok jelentkezését várja. A Sapi-
entia – EMTE Csíkszeredai Karának 
aktív hallgatói a Hargita Népe napi-
lap szerdai, Sapi Népe című mellék-
letében megjeleníthetik az egyetem 
falain belül történő eseményeket, 
diáksikereket, újdonságokat.

Vlaicu Lajos

Humán- és társadalomtu-
dományok területen el-
számolható szakmai gya-

korlatként az itt végzett extra-
ku rri ku lá ris tevékenység, sőt a 
későbbiekben az önéletrajzban 
is jól jöhet, hogy rendelkezel az 
újságírás terén szerzett tapasz-
talatokkal. Tudományterület-
től, nemtől, kortól függetlenül 
szeretettel várjuk valamennyi 

sapientiás hallgató jelentkezését. 
Szívesen látunk mindenkit, aki 
érez magában elhivatottságot, 
kitartást, kreativitást, szeret fo-
galmazni és jó barátságban van a 
magyar nyelvvel, illetve ismeri a 
helyesírás szabályait.

Légy te az, aki hírül adja a Sa-
pientia eseményeit!

Jelentkezésedet az alábbi 
e-mail-címeken várjuk: 

Bagoly Anabella: ba goly a na-
be lla@uni.sapientia.ro

Biró Vivien: bi rovi vi en bar-
ba ra@uni.sapientia.ro

Vlaicu Lajos: vlaiculajos@
uni.sapientia.ro
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