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Székelyudvarhely többet érdemel
Megemlékeztek a Küküllő-parti város egészségügyi oktatásának múltjáról

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A z ápolás művészete – érték-
megőrzés és jövőbe tekintés 
címmel tartottak konferen-

ciát Székelyudvarhelyen szomba-
ton. Az egésznapos rendezvényso-
rozattal – amelynek Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere 
volt a fővédnöke – a székelyudvar-
helyi egészségügyi oktatás hetven 
évéről emlékeztek meg. Az évfordu-
lós ünnepség a művelődési házban 
elhangzott köszöntőkkel és meg-
emlékező előadásokkal kezdődött. 
Lukács Antal, a városi kórház fő-
igazgatója Jaklovszky Alfonz Mihály 
gyermekgyógyász főorvos, a széke-
lyudvarhelyi gyermekosztály mega-
lapítójának életútját elevenítette fel. 
Gálfi  Árpád polgármester köszöntő-
beszédében nagy elismeréssel szólt 
a betegápolásról, amely meglátása 
szerint a világ talán legnemesebb és 
legemberibb hivatása. 

„A képzésnek jó híre van”

Laczkó György, az asszisztenskép-
zésnek otthont adó Tamási Áron 
Gimnázium igazgatója, akinek 
beszédét Bekő Melinda Erzsébet 
aligazgató olvasta fel, Székelyud-
varhely rangos oktatási múltjára 
és jelenére hívta fel a fi gyelmet, és 
elismerő szavakkal illette azokat, 
akiknek köszönhetően ma is mű-
ködhet a nővérképzés. A testi és a 
lelki gondozás szoros összekapcso-
lódását emelte ki Mátyás Károly 
főesperes-plébános, hangsúlyozva: 
a kettő ma is elválaszthatatlan egy-
mástól, ahogyan az a történelem 
folyamán mindig is volt. A főespe-
res ezzel mintegy megindokolta azt 
az általa feltett kérdést, hogy mi is 
az ő szerepe az ünnepségen. Mint 
megfogalmazta, lelki orvosként van 
jelen. A betegápolás kapcsán első-
sorban a lelkiismeretes munkát, a 
betegek iránti szeretetet, részvétet 
és tiszteletteljes bánásmódot emlí-
tette a plébános, aki szerint ugyan-
akkor a képzés a helybéli, illetve 
az erdélyi fi atalok számára kiváló 
tanulási lehetőség és jó indok az itt-
hon maradásra.

A kezdetekre és a „hogyan to-
vábbra” is kitért beszédében Tóth 
Attila, az asszisztensképző techni-
kum szakigazgatója, a városi kórház 
fi zikoterápiás osztályának főorvosa. 
„A kezdet 1949. Dr. Jaklovszky Al-
fonz Mihály nevéhez fűződik, akiről 
egyetemi tanáraimtól hallottam. 
Tanáraim követendő példaként, 
célként emlegették székelyudvarhe-
lyi tevékenységét, tudását, emberi 

nagyságát” – emlékezett meg az 
egykori udvarhelyi gyermekgyó-
gyász főorvosról. A máról szólva 
elmondta, hogy az egészségügyi 
asszisztensképző 1999-es újraindu-
lása óta a Tamási Áron Gimnázium 
keretében működik, évfolyamon-
ként egy államilag támogatott és 
egy tandíjköteles osztállyal, a tanu-
lók átlagos létszáma pedig évfolya-
monként 50–56. Tóth Attila méltatta 
azokat az orvosokat, akik vállalták 

a szakuknak megfelelő tantárgyak 
oktatását, mint rámutatott, „a ki-
tartó öregek” mellett számos fi atal, 
a városi kórház által alkalmazott 
szakember is önzetlenül és lelkesen 
dolgozik azon, hogy a tanulók mi-
nél nagyobb tudást kaphassanak. A 
szakigazgató ugyanakkor bírálta a 
„felhígult” metodológiákat, ame-
lyek például az államvizsgán nem 
teszik már lehetővé az ismeretek mi-
nőségi felmérését.

Felkészült egészségügyi 
dolgozókat képeznek

Az esemény fővédnökének, Kásler 
Miklósnak az üdvözletét és jókíván-
ságait Csíki Zoltán, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának egészség-
ügyi fejlesztésekért felelős helyettes 
államtitkára tolmácsolta. Hetven év 
egy ember életében is jelentős és 
tartalmas időintervallum, és nem ke-
vésbé jelentős egy olyan intézmény 
életében, amely a romániai magyar 
nyelvű egészségügyi oktatás alappil-
lére – mondta beszédében Csíki Zol-
tán. „A legnagyobb tiszteletem az 
önöké, amiért nemcsak óvják, védik 
és fejlesztik a magyar nyelvű egész-

ségügyi oktatást, hanem jól képzett, 
felelősségteljes, felkészült egészség-
ügyi dolgozókkal látják el Székelyud-
varhelyt, Erdélyt, Székelyföldet, sőt, 
valljuk be, még Magyarország egész-
ségügyi intézményeit is” – fogalma-
zott a helyettes államtitkár.

Az egyetemi szintű képzésről

Dávid László, a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem rektora 

arról beszélt, hogy felkérést kaptak 
a székelyudvarhelyi egészségügyi 
oktatás egyetemi szintre történő 
emelésére. „Elképzelésünk szerint 
Székelyudvarhelyen két egyetemi 
képzésnek van jövője. Az egyik a 
pedagógiai, a másik az egészség-
ügyi képzés. Mindez nem lehet 
csak a Sapientia-egyetem feladata. 
Nem lehet sikeresen kiépíteni egy 
helyszínen egy képzést, ha nem áll 
össze az a csapat, amit mondjuk 
egyetem, város, politikum és egy 
olyan értelmiségi grémium jelent, 
amely jelen van a városban, és ér-
zi, hogy szüksége van erre. Azért, 
mert a képzés egyetemi szintre 
emelése számos feltételhez kö-
tött. Olyan kórházra van szükség, 
amely teljesít megfelelő minősítési 
mutatókat kutatásban, tudomá-
nyos címmel rendelkező oktató 
orvosokban, olyan fi atalokat kell 
idevonzani, akik megszerezték a 
tudományos fokozatokat, ki kell 
építeni a helyszínt” – fogalmazott 
a rektor. Ugyanakkor elmondta, 
létezik ugyan egy elképzelés arról, 
hogy Csíkszeredában kellene ezt a 
képzést megvalósítani, de az egye-
tem hivatalosan még nem döntött 

egyik helyszínről sem. Székelyud-
varhely mellett szól „a hagyomány, 
az akarat, a tudás”, de minden 
hiányzó feltételt teljesíteni kell 
az egyetemi szintű egészségügyi 
oktatás megvalósulásához, „ezt 
pedig közösen kell pótolnunk” – 
hangsúlyozta Dávid László.

Hiszi, hogy a marosvásárhelyi 
mellett helye van a székelyudvar-
helyi és a csíkszeredai asszisztens-
képzésnek is – jelentette ki Vass 
Levente parlamenti képviselő, a 
képviselőház egészségügyi bi-
zottságának titkára. Hogy melyik 
lesz a kettő közül főiskolai ran-
gú – folytatta –, az már politikai 
kérdés. Ez székelyföldi politikai 

döntés kérdése, de hiszi, hogy e te-
kintetben Székelyudvarhely előke-
lő helyen áll. Mindazonáltal talán 
még az előbbi törekvésnél is fon-
tosabb az, hogy Székelyudvarhely 
rezidensképző helyszínné váljon 
–mon da a szakpolitikus. Vass Le-
vente szerint meg kell találni azo-
kat a jó döntéseket, amelyek mind
az egyéni (tehát a város), mind a
közösségi (azaz Székelyföld) fejlő-
dést garantálják.

„Székelyudvarhely többet 
érdemel”

Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Ku-
tatóintézet elnöke megköszönte 
Kásler Miklósnak, hogy elvállalta a 
rendezvény fővédnökségét, a meg-
hívott vendégeknek pedig, hogy 
elfogadták a meghívást, Dávid Lász-
lónak külön megköszönve őszinte 
felszólalását. A Sapientiát itt szere-
tettel várják és szeretettel fogadják, 
mondta, kérést intézve a rektorhoz, 
hogy az egyetem Székelyudvar-
hely javára döntsön a felsőoktatá-
si egészségügyi képzést illetően. 
„Székelyudvarhely többet érdemel, 
és ezért gyűltünk itt össze” – fogal-
mazott Szász Jenő. Az 1968-as me-
gyésítés földrajzát a történelmi szé-
kekével összevetve felvázolta: „Azt 
látjuk, hogy a történelmi Háromszék 
többé-kevésbé egybeesik a jelenlegi 
Kovászna megyével, ezért ha Sep-
siszentgyörgyön történik valami, 
valamennyi háromszéki ember úgy 
érzi, hogy kapott valamit. Maros 
megyében a magyarlakta területek 
nagyjából egybeesnek a történelmi 
Marosszék területével, ezért ott is 
hasonló a helyzet. Hargita megye a 
kivétel ebben a sorban, ugyanis több 
történelmi székre épül. Ebből faka-
dóan a hegyen innen és hegyen túli 
örökség az anekdotikus, vagy fogal-
mazhatnék úgy is, hogy szellemes 
megjegyzéseken túl egy komoly va-
lóság. Mert hargitai tudattal élő szé-
kely ember nincs” – mondta, meg-
említve a megyét alkotó történelmi 
székeket és az ezek alapján való 
elkülönülést. „Ezért ha a megyeköz-
pontban történik valami, azt nem 
feltétlenül érzi magáénak a Hargita 
nyugati lábánál fekvő Udvarhely-
szék. A történelmi örökségből faka-
dóan minimum kétosztatú a megye, 
és ezért amikor a jövőt tervezzük, 
amikor az intézményépítésről be-
szélünk, akkor Székelyudvarhellyel 
mint az egykori anyavárossal, mint 
Udvarhelyszék központjával kell 
számolni, annak érdekében, hogy 
a közös gondolkodás, közös terv és 
közös cselekvés sikeres legyen” – 
hangsúlyozta a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet elnöke.

A szervezők és a meghívottak 
emléktáblát avattak az 
oktatási intézmény Iskola utcai 
székhelyén

▴ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Egésznapos ünnepi rendezvénysorozattal emlékeztek meg Székelyudvarhe-
lyen arról, hogy hetvenéves múltra tekint vissza a városban az egészségügyi
oktatás. Az eseményen az asszisztensképzés felsőoktatási szintre történő eme-
lésének lehetőségeiről is szó esett.

Emléktáblát avattak
A délelőtti köszöntőbeszédeket és filmvetítést tudományos előadások 
követték, majd a szervezők és a meghívottak emléktáblát avattak az 
oktatási intézmény Iskola utcai székhelyén. A Zavaczki Walter szobrász-
művész által készített márványtábla a székelyudvarhelyi egészségügyi 
oktatás hetvenéves múltjának állít emléket, az emléktáblát és az ünnepség 
részvevőit Mátyás Károly főesperes-plébános áldotta meg. A rendezvényt 
a Székelyudvarhelyi Városi Kórház, a Tamási Áron Gimnázium és Egész-
ségügyi Asszisztensképző, a Dr. Imreh Domokos Alapítvány, valamint a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezte meg, és kiemelt anyaországi 
meghívott vendége volt Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szak-
képzésért felelős államtitkár, valamint Vingender István, a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, ugyanak-
kor kiemelt erdélyi vendége volt Dávid László mellett Nagy Előd, a Maros-
vásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti Tudomány- és Technológiai Egyetem 
rektorhelyettese, illetve Egyed-Zsigmond Imre, az egyetem tanára is.




