
A hagyományokat idézte az egyetem 
huszonegyedik tanévnyitó ünnepsé-
ge a hétvégén, valamennyi járvány-
ügyi előírást be kellett tartani ugyan, 
de mindenki személyesen lehetett 
jelen az eseményen. A fennállásá-
nak huszadik évét ünneplő Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Kara közel 350 
alap- és mesterképzésben részt vevő 
hallgatót üdvözölt az egyetem Nagy 
Aulájában. A zsúfoltság elkerüléséért 
az egyetem más termeiben is voltak 
hallgatók, számukra élőben közvetí-
tették az ünnepséget.

Bagoly Anabella

A megnyitóünnepség idén is 
olyan jól bejáratott moz-
zanatokból épült fel, mint 

az egyetemi vezetőség tagjainak 
köszöntőbeszédei, az elsőéves 
hallgatók eskütétele, az egye-
temi lelkész áldása és a székely, 
illetve a magyar himnusz közös 
éneklése. Dr. Mara Gyöngyvér 

rektorhelyettes szólt elsőként az 
ünneplő közösséghez, ezt követő-
en dr. Lázár Ede dekán tolmácsol-
ta a vezetőség jókívánságait. A 
Hallgatói Önkormányzat részé-
ről Hajdó Zsombor HÖK-elnök 
mondott köszöntőbeszédet. A 
gólyák hivatalos eskütételét kö-
vetően Csapai Árpád lelkész adta 
áldását egy új tanévre. 

Az egyetem első félévének si-
keres megkezdésével a Sapi Népe
rovat szerkesztői is újra elkezdik 
a közös munkát, hogy hétről hét-
re beszámoljanak a Csíkszeredai 
Kar legfontosabb eseményeiről, 
az egyetemi élet alakulásáról, si-
kerekről és a hallgatók kiemelke-
dő tevékenységeiről.

Az egyetem napja és a jubileumi 
ünnepség

A közelgő események közül 
elsősorban a most szombaton, 

azaz október 2-án zajló Egyetem 
Napja rendezvényre szeretnénk 
felhívni olvasóink fi gyelmét. A 
Sapientia EMTE 2001. októ-
ber 3-án nyitotta meg kapuit, így 
2021-ben a huszadik születés-
napját ünnepli. Ennek apropóján 
e hét szombatján egész napos 
rendezvénysorozat lesz. Töb-
bek között 17 órától kezdődően 
koncertsorozaton vehetnek részt 
az érdeklődők: az első felépő a 
Smoothnoise lesz, és nagyjából 
másfél-két órát szórakoztatja az 
érdeklődőket. Majd ezt követően 
19 órától Szabó Balázs Bandáját 
hallgathatják, míg 21 órától DJ 
Venom gondoskodik az ünnep 
hangulatáról. A belépés ingyenes, 
ugyanakkor, a jelenlegi szabályo-
zásoknak megfelelően, feltételek-
hez kötött, amelyek pontos rész-
leteiről a sapientia.ro hivatalos 
weboldalon tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Hosszú időt követően ismét megren-
dezték az egyetemi élet meghatározó 
momentumaként számontartott gólya-
tábort. Az idei nemcsak amiatt került be 
a különleges táborok közé, hogy a má-
sodévesek közül is sokan visszatértek 
gólyának, hanem amiatt is, hogy a régi-
új HÖK-csapat szervezte meg a tábort, 
végre személyes jelenlét mellett.

Sántha Hanna-Kriszta

A rendezvénysorozat csü-
törtök este kezdődött, a 
nulladik napon, amelynek 

helyszíneként egész Csíkszereda 
szolgált, aff éle forgószínpadként. A 
három részre osztott gólyasereg-
nek kis fejtörők kitalálását követően 
kellett megérkezniük a különböző 
helyszínekre, ahol a szervezőcsapat 
várta őket ügyességi játékokkal.. Ter-
mészetesen minden játék időre ment, 
ami nemcsak az izmokat, de a szürke-
állományt is próbára tette. 

A szovátai Patakmajor Kemping-
be péntek hajnalban érkeztek meg, és 
a lepakolást, valamint a gyors reggelit 
követően elkezdődtek a vetélkedők. 
Az addigi felosztás természetesen 
a tábor végéig érvényes volt, ezért a 
mentoroknak nemcsak a játékok le-

vezetése, de a csapattagok összeko-
vácsolása is feladatuk volt. A tábor 
hangulatát nem befolyásolta az eső 
sem, a szervezők változatos progra-
mokkal igyekeztek ellensúlyozni az 
időjárás viszontagságait. A prog-
ramokat színesítették a különböző 
tanszékekről érkező tanárok, akik 
kötetlen beszélgetésen ismertették 
a hallgatókkal nemcsak a különböző 
szakok képzéseit, de az egyetemi élet 
minőségét is. Amit elmosott az eső, 

meghozták a hallgatók, a mentorok 
és a szervezők. Bár a kisebb-nagyobb 
rendezvényeken bemutatkoztak a 
Hallgatói Önkormányzat tagjai, va-
lójában ez volt az első nagy dobásuk, 
lankadatlan lelkesedéssel, remény-
kedve tekintenek az elkövetkezendő 
rendezvényekre. 
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SAPI NÉPE
A HARGITA NÉPE és a SAPIENTIA – EMTE közös rovata | 2021. SZEPTEMBER 29., SZERDA

Szerkeszti: Vlaicu Lajos

; Az egyetem születésnapi programja: október 2–3.
Szombat, október 2.:
14:30 Közösségi futás (1, 2, 5 km)
16:30 Egyetemséta
17:00 Húszéves a Sapientia EMTE – kiállítás és kerekasztal-beszélgetés
19:00 Svédasztalos vacsora
19:00 Szabó Balázs Bandája (koncert)
21:00 DJ Venom a Halott Pénz zenekarból (buli).
Vasárnap, október 3.:
10:00 Épületavatás
11:00 Ünnepi műsor a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán
13:30 Állófogadás a Fenyő Hotelben

HIRDETÉS

Az egyetem elöljárói köszöntötték az új tanévet kezdő kollégákat és hallgatókat FOTÓ: SAPIENTIA.RO

A vetélkedők mellett a kikapcsolódásra is alkalmuk nyílt a résztvevőknek FOTÓ: ALBERT HUNOR.


