
3

Ősztől elindulhat Sepsiszent-
györgyön a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 
sport- és edzőtudományok, 
valamint szobrászat és festészet 
szakja. Az egyetem ugyanakkor 
magyar kormánytámogatással 
20 millió eurós campust épít a 
háromszéki városban.

 » BÍRÓ BLANKA

Ö nálló kart hoz létre Sepsiszent-
györgyön a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem 

(EMTE), és a magyar kormány támoga-
tásával elkezdi a 20 millió eurós egye-
temi campus építését – jelentette be 
tegnap Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, az egyete-
met működtető Sapientia Alapítvány 
elnöke, illetve Tonk Márton, az egye-
tem rektora és Antal Árpád polgármes-
ter. A sepsiszentgyörgyi felsőoktatás 
fejlesztése többéves folyamat, az első 
szakaszon túl vannak, az agrár- és 
erdőmérnöki szakon már zajlik az 
oktatás – mutatott rá Tonk Márton a 
sajtótájékoztatón. A tervük az, hogy a 
marosvásárhelyi, csíkszeredai és ko-
lozsvári mellé a sepsiszentgyörgyi kar 
is önálló tanulmányi egységként zár-
kózzon fel. Az egyetem szenátusának 
múlt heti ülésén meghozták az erre 
vonatkozó első formális határozatot, 
létrejött az egyetem sepsiszentgyörgyi 
helyszíni tanácsa, azzal a mandátum-
mal, hogy a következő hónapokban 
összefogja a szak- és ingatlanfejlesz-
tési tevékenységeket. Ennek eredmé-
nyeként már nem a marosvásárhelyi 
kar kihelyezett tagozataként, hanem 

önálló egységként működhet majd az 
egyetem Sepsiszentgyörgyön.

Közben zajlik a sport- és edzőtudo-
mányok, valamint a szobrászat és fes-
tészet szak akkreditációs folyamata, 
a napokban benyújtják az iratcsomót 
az országos minőségbiztosítási bizott-
sághoz (ARACIP). Reményeik szerint 
megkapják a jóváhagyást, és már idén 
ősszel 25 hellyel elindítják az új szakot. 
Az oktatói állomány 40 százalékát az 
egyetemen már most főállásban ta-
nítók teszik ki, 60 százalékát pedig a 
budapesti testnevelési egyetem szak-
emberei. A magyarországi tanintézet-
tel szerződéses viszonyban állnak, és 
eddig minden szakmai és logisztikai 
segítséget megkaptak, hogy az akkre-
ditációs feltételeket teljesíteni tudjál – 
fogalmazott Tonk Márton. Hozzátette, 
az utolsó láncszem a sepsiszentgyör-
gyi karon a művészeti szak beindítása 
lesz. A képzőművészképzés a tervek 
szerint a Pécsi Tudományegyetem ki-
helyezett tagozataként indulhat el, de 
a magyarországi tanintézettel kötött 
szerződésbe már most beleírták, hogy 
mihelyt Sepsiszentgyörgyön is sikerül 
teljesíteni az oktatói állományra vo-
natkozó törvényi feltételeket, a szakot 
átveszi a Sapientia tudományegyetem.

Magyarország kormánya elkülöní-
tette a 20 millió euró körüli összeget 
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem sepsiszentgyörgyi cam-
pusának megépítésére – ismertette 
Kató Béla. Az építkezéssel Sepsiszent-
györgy legnagyobb beruházása való-
sul meg. A látványterv elkészült, zajlik 
a részletes tervezés, az oktatói felüle-
teken kívül sportcsarnok, uszoda is 
épül, a bentlakás épületében kiadható 
szálláshelyek lesznek, sportszállóként 
működhet – részletezte a püspök. Fel-

idézte, a kiszemelt tíz hektáron régé-
szeti feltárást kellett végezniük, ez volt 
Románia legnagyobb feltárása, végül 
tavaly decemberben megkapták a 
művelődési minisztérium engedélyét, 
hogy a terület beépíthető. A kivitelezés 
üteme attól függ, miként zajlik majd 
az engedélyeztetés – Kató Béla abban 
bízik, hogy a román hatóságok meg-
értik, egy ilyen beruházás az ország-
nak is érdeke, a pénz itt hasznosul. A 
létesítményt 500 diák befogadására 
alkalmasnak tervezik, ám a következő 
nemzedékek még hozzáépíthetnek, ha 
az erdélyi magyarság és a diákok lét-
száma gyarapszik. Az egyetem sport-
szakjának beindítása után számítanak 
a városi sportinfrastruktúrára, ugyan-
akkor a városlakókat is szolgálhatja 
az egyetem infrastruktúrája. „Később 
dől el, hogy a városnak lesz egyeteme, 
vagy az egyetemnek városa” – mondta 
az alapítvány elnöke. A legfontosabb-
nak azt tartja, hogy a fi atalok érezzék 
és értékeljék, ebben a régióban is lehet 
világot teremteni, nem kell elmenni a 
nagyvilágba.

A Sapientia Sepsiszentgyörgyön ver-
senyképes tudást, oklevelet tud bizto-
sítani a diákoknak, ezzel pedig magas 
jövedelmű munkát – fejtette ki Antal 
Árpád polgármester. Arra is kitért, 
hogy Székelyföldön 500 ezer hektár 
erdő, 500 ezer hektár legelő és egymil-
lió hektár szántóföld van magántulaj-
donban, a már most működő agrár- és 
erdőmérnöki szakon olyan szakem-
bereket képeznek, akik hozzájárul-
nak majd, hogy ezt a vagyont okosan 
hasznosítsák. „Hittünk benne, hogy ez 
a város, ez a közösség megérdemli az 
egyetemet, biztos vagyok benne, hogy 
ez sikertörténet lesz” – hangsúlyozta a 
sepsiszentgyörgyi elöljáró.
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A HÁROMSZÉKI VÁROS LEGNAGYOBB BERUHÁZÁSA VALÓSUL MEG A CAMPUSSZAL

Sapientia-kar Szentgyörgyön
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Tonk Márton, Kató Béla és Antal Árpád ismertette az épülő campus, valamint az ősszel induló szakok részleteit

Döntéshozók
„példamutatása”

Jól tudjuk, minden ország kétségbeesetten 
próbálkozik, hogy visszaszorítsa az élet 
legtöbb területét masszívan érintő világjár-
ványt, tehát nem csoda, hogy olykor tévúton 
jár, korrigálni, igazodni, újratervezni kényte-
len. Azt is tudjuk, hogy a világ egyetlen jelen-
legi kormányának, országának sem lehetett 
gyakorlata abban, milyen lépéseket, óvin-
tézkedéseket kellene tenni egy pandémia 
hatékony leküzdéséhez. Természetes, hogy 
senki sem tévedhetetlen: a világ különbö-
ző országainak hatóságai kísérleteznek, 
próbálkoznak több vagy kevesebb sikerrel, 
akad módszer, ami beválik, és persze olyan 
is, ami hiábavalónak bizonyul. Józan ésszel 
az is belátható, hogy nincs az az ország, az 
a kormány, amely úgy tudna bevezetni szi-
gorításokat, hogy ne legyen az állampolgá-
roknak kifogásuk, hogy minden intézkedés 
mindenkinek megfeleljen. De az is érthető, 
hogy a mindenki lelkét megpróbáló, nehéz 
és nem rövid pandémiás időszakban egyre 
inkább elegük van az embereknek a korláto-
zásokból. Mindez általánosan elmondható 
a világ bármely részéről, így Romániáról is. 
De azért országunk sajátos állapotai ezen 
túlmenően is megérnek egy misét, különös 
tekintettel arra, hogy milyen „példákat” mu-
tatnak a jónépnek a döntéshozók.

Mivel Románia az összevissza hozott, el-
lentmondásos intézkedések, kisebbségel-
lenesség országa volt a járvány előtt is, nem 
meglepő, hogy most sem jeleskedik követ-
kezetességben, hitelességben, toleranci-
ában. Beszédesen jellemzi a döntéshozók 
„példamutatását”, ahogyan gyakorta bort 
isznak, és vizet prédikálnak. Hogyan adjon 
hitelt megnyilatkozásaiknak az állampolgár, 
ha mondjuk maga az egészségügyi minisz-
ter az, aki fi ttyet hány a szigorú maszkvise-
lési előírásra a parlament épületében? Vagy 
más példa: miként lehetne hitelességről 
beszélni egy olyan országban, ahol simán 
megtörténhet, hogy az a volt egészségügyi 
tárcavezető (Florian Bodog jelenlegi szoci-
áldemokrata szenátor), akiről már évekkel 
ezelőtt kiderült, hogy doktorĳ a legnagyobb 
részét plagizálta, most lazán a kolozsvá-
ri orvosi egyetem oktatói székébe ülhet? 
Vagy miként is adhatna hitelt az egyszerű 
polgár az intézkedések meghozóinak, ami-
kor maguk a miniszterek sem jutnak dűlő-
re? Az oktatási tárca vezetője ugyanis arról 
panaszkodik a nyilvánosságnak, hogy nem 
tud megfelelően együttműködni járványügyi 
kérdésekben az egészségügyi miniszterrel. 
Joggal merül fel az emberekben: vajon meg-
felelő lovak húzzák, és egyáltalán egy irány-
ba húzzák az ország szekerét?

És végül érdemes megemlíteni a politi-
kum felől érkező másfajta „példamutatást”. 
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
nem ritkán előkerülő nacionalista, vírusta-
gadó szólamait vagy akár Klaus Iohannis 
államelnök tavaly májusi, gyűlöletbeszéd-
nek minősített, uszító, a magyarokat sértő 
politikai megszólalását. A hasonló megnyi-
latkozások ugyanis borítékolhatóan erősí-
tik a románság egy részében a magyarok 
által megtestesített ellenségképet. Addig 
elmenően, hogy a minap a korlátozáselle-
nes demonstrációkon Pitești-en magyarel-
lenes rigmusokat is skandáltak a tüntetők. 
Járvány ügyi korlátozás vagy magyarság – 
egy kutya. A fő, hogy ellenség, ami akadá-
lyozza a zavartalan létezést...

Ideje lenne elmélázniuk a döntésho-
zóknak, hogy képesek-e hiteles, hatékony 
szövetségeseknek tűnni a járvány leküzdé-
sében, vagy pedig újabb és újabb ellenség-
képeket kreálnak. Saját magukból éppúgy, 
mint egy hazai kisebbségből.
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A koronavírus-járvány elleni haté-
konyabb fellépés érdekében a 

gyógyszerészeket is felhatalmazták 
arra, hogy diagnosztikai célú teszteket 
végezzenek, illetve oltásokat adjanak 
be. A gyógyszerészek bevonásának 
jogi akadályait a hétfői kormányülé-
sen elfogadott sürgősségi rendelettel 
hárították el, a részletes szabályozást 
az egészségügyi miniszter később ki-
bocsátandó rendelete fogja tartalmaz-
ni. A Digi24 hírtelevízió értesülései 
szerint az intézkedés egyik célja, hogy 
csökkentsék a rejtőzködő fertőzöttek 

számát, jelenleg ugyanis – a kéthetes 
elkülönítést elkerülendő – sokan nem 
jelentik be a hatóságoknak, ha pozitív 
eredményt mutat az otthon elvégzett 
gyorstesztjük, míg a gyógyszertárak-
ban végzendő tesztek eredménye be-
kerülne az országos nyilvántartásba. 
A törvénymódosítás nem kötelezi, 
hanem csak felhatalmazza a gyógy-
szertárakat, hogy szerepet vállaljanak 
a tesztelésben és oltáskampányban. 
A háziorvosi rendelők eddig is fon-
tos szerepet játszottak Romániában 
a tünetmentes vagy enyhe tüneteket 

produkáló koronavírusos fertőzöttek 
távkezelésében, a tesztelések és szak-
orvosi vizsgálatok, betegszabadság 
adminisztrálásában. Áprilistól pedig 
az oltási kampányba is bekapcsolód-
nak. Valeriu Gheorghiţă, oltási kam-
pányt koordináló országos bizottság 
vezetője tegnap úgy nyilatkozott, az 
előzetes felmérések szerint az orvosok 
50-55 százaléka venne részt az oltási 
munkában. Az orvos ezredes mintegy 
5000 háziorvos közreműködésére szá-
mít, akik fejenként száz embert tudná-
nak hetente immunizálni. (Krónika)

Oltás és tesztelés a gyógyszertárakban is




