
Aradon, a GastroPan kiállításon jár-
tak a Sapientia – EMTE Csíkszeredai 
Karának Élelmiszeripari Mérnök sza-
kos hallgatói. A szakmai kirándulá-
son húsz hallgató és az őket kísérő 
dr. Szilágyi József, illetve dr. Tamás 
Melinda vett részt. A cél az volt, 
hogy megismerjék és elmélyítsék a 
malom- és sütőipari technológia tan-
tárgy keretében ismertetett nyers-
anyagokat, késztermékeket, beren-
dezéseket, illetve technológiákat.

Molnár Tünde-Ágota 

Dr. Szilágyi József, dr. Ta-
más Melinda oktatók ve-
zetésével csoporttársaim-

mal együtt Aradra látogattunk, a 
GastroPan szakmai kiállításra. A cél 
az volt, hogy megismerjük és elmé-
lyítsük a malom- és sütőipari tech-
nológia tantárgy keretében ismer-
tetett nyersanyagokat, készter-
mékeket, berendezéseket, illetve 
technológiákat. Amint beléptünk a 
kiállítás területére, rögtön magával 
ragadott a hely varázsa. Első dolog, 
amit megpillantottam, a rendkívüli 
precizitással készített torták voltak. 
Nyugodt szívvel jelenthetem ki, 
hogy ezek a torták nem egyszerűen 
édességek, hanem ehető remekmű-
vek. Az én kedvencem a Duna-del-
tát ábrázoló alkotás volt. A realitás 
hű képét megjelenítve, hihetetlen 
pontossággal volt kialakítva minden 
apró részlet a tortán.

A második standon, amit meg-
figyeltem, díjnyertes pékipari 
készítmények voltak. Később ki-
derült, hogy egy volt sapientiás 
élelmiszeriparimérnök-hallgató, 
Gál Rozália által vezetett csík-
szent mártoni Bocskor Pékség csa-
pata elnyerte az Év kenyere díjat. 
Az ő sikere ösztönzően hatott rám, 
hiszen nekem is az a célom, hogy si-
keresen elvégezzem az egyetemet, 
tudjak elhelyezkedni a szakmában, 
később pedig sikereket érjek el a 
munkában. Gál Rozália sikere ne-

kem jó példa arra, hogy a tanulás 
nem ér véget a diploma megszerzé-
sével, az ember képes fejlődni, el-
érni céljait, valamint újabb célokat 
is képes kitűzni maga elé.

Számos olyan vállalkozással 
találkoztam a kiállításon, ami a 
péksütemények és egyéb cuk-
rászati termékek gyártását és 
tárolását könnyítette meg, pél-
dául termodobozok, dagasz tó-
berendezések, sütők, mozgóbü-
fék, kenyérszeletelő gépek, cso-
magológépek.

Harmadéves génsebész hall-
gatókként megadatott a 
lehetőség számunkra, hogy 

dr. Máthé István vezetésével a 
szovátai Medve-tóhoz látogassunk, 
ahol különböző méréseket végez-
tünk, valamint víz- és iszapmintá-
kat vettünk. Először végigjártuk a 
Medve-tó körüli természetvédelmi 
tanösvényeket. Elszomorító, hogy 
a tanösvények mentén az embe-
rek felelőtlen módon szétdobálják 
a szemetet. Miután végigjártuk a 
tó környékét, a csapat már nagyon 
megéhezett, a Balneoclimaterica 
Rt. jóvoltából svédasztalos ebédben 
volt részünk. A kiadós ebéd után 
jött a java: útnak indultunk vízmin-

tákat venni és méréseket végezni a 
Medve-tónál. Mértük a tó vezető-
képességét (sótartalmát), pH-ját, 
oldottoxigén-tartalmát és hőmér-
sékletét különböző mélységekben. 
Iszapmarkolóval iszapmintát is vet-
tünk, ezt a fekete iszapot a gyógyke-
zelésben használják. A továbbiak-
ban egy hosszú, 2 méteres hengerrel 
2–4 méter közötti vízmélységből 
mintát vettünk, megfi gyelve egy 
érdekes, Európában egyedülálló je-
lenséget: három méter mélységben 
10 cm-es „zöld vízréteg” található, 
amely az anaerob körülmények kö-
zött fotoszintetizáló zöld kénbakté-
riumoknak tulajdonítható. 

Papp Andrea
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Munkalátogatás a GastroPan 
kiállításon

Medvék vagy zöld 
kénbaktériumok?
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nem vett mentalitással találtam szembe magam. Azt érzékelem ugyanis, hogy az a fel-
fogás, miszerint valaki csak úgy lesz boldog az életben, ha dolgozik. A boldoguláshoz az 
elsődleges tevékenység az életben a munka, tehát keményen kell dolgozni. Mindez rendben 
is van addig a pontig, amíg az nem látszik, hogy az ember már-már túllőtt a célon, és 
már szégyellni való, ha éppenséggel valakinek nincs munkája, ami maga után vonja azt 
a képzetet, hogy akkor az illető lusta. Talán az sem számít, hogy mit dolgozik, az sem, 
hogy ki tud-e teljesedni az adott munkában, képességeinek megfelelő-e, csak legyen mun-
kahelye. Viszonylag gyakran részese vagyok a mindennapokban a következő diskurzus-
nak, amelyben a kérdések önmagukat ismétlik legtöbb esetben, és szervesen beépülnek az 
emberek gondolkodásába, mintha ez a megnyilvánulás lenne a mérvadó:

– Hazajöttél? 
– Igen, hazaköltöztem.
– Akkor nem mész vissza… S dolgozol-e?
– Még nem.
– Nem dolgozol? Akkor mit csinálsz?
– Továbbtanulok.
– Ej, többet ne tanulj!
Bizonyos idő után aztán itthon is bebizonyosodott számomra, hogy a „van mun-

kám” még nem tesz boldoggá. Úgy gondoltam, szembemegyek az előítéletekkel és tovább-
képzem magam. Kéznél volt a döntés, hogy mindenképp az angolnyelv-tudással kellene 
valamit kezdeni, ezért aztán, kis fontolgatás után ugyan, de felvételiztem a Sapientiára, 
mégpedig alapképzésre a Világ- és összehasonlító irodalom – Angol nyelv és irodalom 
szakra. Miért volt fontos ez a hosszas felvezető? – kérdezheti az olvasó. Az alábbiakban 
próbálok válaszolni.

A sikeres felvételi és beiratkozás után új helyzetben találtam magam.
Az egyetemi tanév első hetében el kellett hinnem, hogy igenis egyetemista vagyok. 

Egyetemistának lenni ugyanis – a közhiedelemmel ellentétben – nem föltétlenül kell azt 
jelentenie, hogy frissen érettségizettnek, fi atalnak kell lenni, akik a szórakozás és az ön-
állósodás miatt is választják az egyetemi képzést. E konvenció eloszlatása miatt is örül-
tem, hogy a korosztályt tekintve eléggé színes összetételű csapatban találtam magam. 
Tehát nem én vagyok az egyetlen a jelenlegi évfolyamon sem, aki egy második egyetemi 
képzés elvégzése céljából a Sapientia mellett tette le a voksát. Pozitív csalódásként köny-
velhettem el az egyetemi létet. Elmondhatom, hogy az egyetem színvonala a vártnál jobb: 
az oktatás felkészült, kimagasló szaktudású tanárok révén történik, minden segédesz-
köz a rendelkezésünkre áll a tanuláshoz. Itt kiemelhető, hogy a modern technológiának 
köszönhetően digitálisan is elérhető különböző könyveket a tanárok a rendelkezésünkre 
bocsátanak, megspórolva ezáltal a keresgélésre szánt időt. A könyvtárban egy-egy szük-
séges könyvből több példány is van, tehát nem kell azon aggódni, hogy kifutunk a határ-
időből a példányok elérhetősége miatt, ugyanakkor a szaktársak is segítenek egymáson. 
És íme, egy előny abban, hogy kisebb létszámú csoportokban vagyunk, így fi gyelni tu-
dunk egymásra, és segíteni, ha kell. Következésképpen családias hangulat alakul ki, és 
senki sem érezheti hátrányban magát a többiekkel szemben. Amit fontos kiemelni, hogy 
ez nappali képzés, tehát komolyan kell venni a tennivalókat, és határidőre elkészíteni a 
kiszabott feladatokat, valamint kötelező jelleggel részt kell venni az órákon. A tanárok 
mindenképp foglalkoznak azzal, hogy a diákok megértsék a tananyagot az elmélyítés ér-
dekében. Ez, úgy gondolom, olyan előny, amelyet az előző egyetemi tanulmányaim során 
nem tapasztaltam. Ugyanakkor hangsúlyt fektetnek a véleménynyilvánítás készségének 
fejlesztésére, ami tapasztalatom alapján a modern pedagógiában fontos helyet foglal el.

A fentiek tükrében összefoglalhatom a sapientiás lét előnyeit: nem szükséges elköl-
tözni túl messzire a szülővárosból vagy településről, mert szaktudás szempontjából kellő 
szorgalommal és kitartással magas szintű képzettséget lehet itt kapni. Az egyetemi élet 
pörgő, változatos, köszönhetően a több programot felölelő egyetemi kínálatnak. Tudni 
kell élni ezekkel a lehetőségekkel, és hasznosan eltölteni az előttünk álló egyetemi éveket.

A Sapientia mint életérzés

Balaz Erika
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Filmesték a Sapientián 
Mikor beléptem a nagyaulába, nem számítottam arra, 
hogy miben is lesz részem. Mivel engem is csak elhívott 
valaki, mert szerinte megéri. Teljes mértékben igaza 
volt, hiszen Fábry Zoltán Körhinta című, fekete-fehér 
fi lmje elnyerte a tetszésemet. Leginkább a színészi já-
ték, ami megfogott, mivel – szerény véleményem sze-
rint – sokkal nagyobb átéléssel adták vissza a játszott 
karaktereket. Sokkal izgalmasabb is volt, mint a mai 
fi lmek, mivel akkor nem az számított, hogy ki mekkora 
név és milyen jól el lehet vele adni valamit. 

A fi lm alapja egy szerelmi háromszög, Pataki 
Mari (Törőcsik Mari), Bíró Máté (Soós Imre) és Far-
kas Sándor (Szirtes Ádám) között. Ugyanis Mari 
édesapja (Barsy Béla) Sándornak ígérte lányát, mert 
a házassággal egyesíthetik a földjeiket. Továbbá a 
fi lmben bemutatták a kommunista időszak egy kis 
szeletét is, és az abban az időben érvényes normákat 
meg kötelezettségeket.

Első gondolatom az volt, amikor leültem a vetíté-
sen, hogy „Áh, megint egy unalmas magyar fi lm”, de 
egyáltalán nem így lett. Sikerült kellemesen csalód-
nom, és eldöntöttem, ezentúl nem ítélek valamit rossz-
nak, csak azért, mert magyar alkotás.

Legjobban Pataki karaktere tetszett, ő volt Mari 
édesapja a fi lmben, megfi gyelhető volt kettejük között 
az ellentét és a feszültség. Mikor Mari ellentmondott 
neki, mérgében hozzádobott egy fejszét, szerencsére 

nem találta el, s akkor megnyugvást lehetett látni az ar-
cán. Valamint Pataki István nem kedvelte Mátét, nem 
tetszett neki, hogy a lányának udvarol. De hát muszáj 
volt elfogadnia, mert a fi atalok egymást választották. 
Így szegény Sándor menyasszony nélkül maradt, és 
szomorúan tovább is állt.

A történet egy vásárban kezdődik, ahol Máté 
elhívja Marit körhintázni. Látszólag mindketten él-
vezik a pillanatot, ez a motívum még a későbbiekben 
visszatér. Mari, Sándor, István és a felesége, Erzsi 
(Kiss Manyi) meghívottak egy esküvőre, ahol Máté 
volt az egyik kocsis. Megérkeztek a lagziba, Mari nem 
szívesen táncolt a vőlegényével, inkább Mátét akarja 
maga mellé. Pár perc múlva kissé részegen Máté is be-
toppant, majd eldöntötte, hogy Marit senki se kérheti 
le tőle. Míg táncoltak, Mariban felelevenedik a kör-
hintázás emléke, és az, hogy milyen jól érezte magát. 
Itt döntik el a szerelmesek, most már végleg együtt 
akarnak maradni.

Az előző fi lmesten éppen az előítéletem miatt 
nem vettem részt, talán hiba volt, mivel gondolom, az 
is hasonlóan jó alkotás lehetett. Ezentúl, mikor időm 
engedi, elmegyek a FilmioKlub-vetítésekre, hiszen 
Pieldner Judit tanárnő igazából a magyar fi lmművészet 
gyöngyszemeit választotta ki. Mindenkinek azt tudom 
tanácsolni, adjon egy esélyt, mivel sajnos az eddigi fi lm-
klubokon elég kevés ember volt. Megbánni semmiképp 
se fogja az illető, abban biztos vagyok.

Tókos Tamás, I. év
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