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Felsőfokú asszisztensképző sza-
kot indít a jövőben a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem Csíkszeredai Kara, a kezde-
ményezés hatalmas előrelépést 
jelenthet a térség egészségügyi 
fejlesztésében. A képzés elin-
dításán kívül a felsőoktatási 
intézmény további terveiről is szó 
esett a pénteki sajtótájékoztatón.

 » MOLNÁR RAJMOND

Ú j lehetőségeket és új távlatokat 
nyit a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem székely-

földi oktatási stratégiájának tekinte-
tében a felsőfokú asszisztensképző 
elindítása Csíkszeredában – fogalma-
zott pénteken sajtótájékoztatón Tonk 
Márton, a felsőoktatási intézmény 
rektora. Kifejtette, az egyetem, a kór-
ház, illetve a megyei tanács együtt-
működése révén az utóbbi években 
egyre hangsúlyosabbá vált Csíksze-
redában a magyar nyelvű felsőfokú 
nővérképzés elindítása, a feltételek 
megteremtéséből pedig döntően ki-
veszi részét a magyarországi Semmel-
weis Egyetem is, azt vállalva, hogy 
első szakaszban székhelyen kívüli 
működési jogi formában fogadja be a 
képzést. A két egyetem közötti megál-
lapodás értelmében a felek arra töre-
kednek, hogy a lehető leggyorsabban 
akkreditált szakként „telepítsék” az 
ápolóképzést, de korai még arról be-
szélni, hogy pontosan mikor indulhat 
el az asszisztensképzés.

Nagyszabású projektek 
A rektor arról is szót ejtett, hogy a 
térség fejlődésében fontos szerepet 

kíván vállalni az egyetem – ezt bizo-
nyítja, hogy nemrég Sepsiszentgyör-
gyön elindultak az önálló kar létreho-
zásához vezető folyamatok, továbbá 
egy nagyszabású campusépítési pro-
jekt is zajlik, illetve a csíkszeredai 
kar épületének megújulása is ennek 
része. Az egyetem szakportfóliójá-
nak további erősítése is szerepel a 
jövőbeli tervekben: a sepsiszentgyör-
gyi szakkínálat bővítése, a sport- és 
edző-, illetve képzőművészeti szakok 
indítása mellett Csíkszeredában a 
téli sportok tagozattal szélesítenék 
az egyetem kínálatát. A felsőoktatá-
si intézmény arra törekszik, hogy a 
sportszakhoz hasonlóan két pillérre, 
Csíkszeredára és Székelyudvarhelyre 
alapozza az indítandó ápolóképzést.

Balogh Zoltán, a Semmelweis Egye-
tem klinikai kapcsolatokért felelős dé-
kánhelyettese a sajtótájékoztatón úgy 
fogalmazott, megkezdődött a folya-
mat, de még „messze a munka vége”. 
Elmondta, az egyetem az orvos-, illetve 
a gyógyszerészképzésen túl a parame-
dikális szakemberképzést nevezte meg 
legfontosabb feladataként. Kiemelte, a 
jövőbeni együttműködésben nemcsak 
a programjaikat szeretnék megosztani 
a Sapientia egyetemmel, hanem az ok-
tatói csapatot is megismertetnék azok-
kal a korszerű oktatási módszerekkel, 
technikákkal, amelyek révén manap-
ság Magyarországon és világszerte zaj-
lik asszisztensképzés. Mint mondta, 
óriási szükség van a térségben ennek 
létrejöttére, hiszen nemzetközi kuta-
tások bizonyítják, hogy minél jobban 
fejlett az ápolóképzés rendszere, annál 
hatékonyabb a biztonságos és magas 
színvonalú egészségügyi ellátás.

A Sapientia nemcsak infrastruk-
turálisan kíván fejlődni, hanem „hu-
mántőkeként”, a velük szemben meg-
fogalmazott társadalmi igényeknek 

eleget téve is – fogalmazott Lázár Ede, a 
csíkszeredai kar dékánja. „Néhány éve 
kezdődött az együttműködési folyama-
tunk a csíkszeredai kórházzal, ennek 
részeként érkeztünk el ma oda, hogy 
készek és képesek vagyunk arra, hogy 
Csíkszeredában felsőfokú ápolóképzés 
legyen. Ebben az együttműködésben 
kulcsszerepet játszott a Semmelweis 
Egyetemmel való megállapodás” – 
hangsúlyozta a dékán. Jelenleg azon 
dolgoznak – folytatta –, hogy elkészül-
jön az akkreditációs dosszié, ez akár 
már idén ősszel megvalósulhat.

Konrád Judit, a csíkszeredai kórház 
menedzsere azt emelte ki, hogy erre a 
képzésre szüksége van a kórháznak, a 
szakmának, de legfőképp a térség la-
kosságának, amely megérdemli, hogy 
a legmagasabb szinten képzett szak-
emberek álljanak mellettük szükség 
esetén. Borboly Csaba, a kórház ügy-
kezelését ellátó megyei tanács elnöke 
támogatásáról biztosította a feleket, 
ugyanakkor hangsúlyozta, ma már 
„nem egy sima megyei sürgősségi 
kórház a csíkszeredai, hanem egy kli-
nikai, ahol kutatások, egy tudatos to-
vábbképzési összefogás zajlik”.

Túlmutat az oktatáson
A Sapientia egyetem a rendszer-
váltás utáni magyar politika egyik 
legnagyobb sikere, megvalósítá-
sa – mondta Tóth Lá szló, Magyar-
ország Csíkszeredai Főkonzulátu-
sának főkonzulja, hozzátéve, hogy 
az utóbbi években óriási léptékű 
fejlesztéseken ment át a felsőoktatá-
si intézmény, ami a jövőben tovább 
folytatódik.  Hogy ez a fejlesztés az 
egészségügyi területet is érinti, túl-
mutat az oktatáson, hiszen a térség 
egészségügyi ellátása színvonalának 
növekedésében is kulcsszerepet vál-
lal az egyetem – közölte a főkonzul.
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(Ny)elvi jogok

Fontos lépésként könyvelhetjük el, hogy a 
Székely Figyelő Alapítvány megkeresése 
nyomán a bukaresti belügyminisztérium fel-
szólította az erdélyi megyék prefektusait, 
gondoskodjanak a nyelvi jogok betartásáról. 
A civil jogvédő szervezet kezdeményezésé-
ről lapunk is beszámolt, minden részletre 
azonban nem térhettünk ki. Pedig roppant 
tanulságos például, hogy a gyergyószentmik-
lósi Árus Zsolt vezette alapítvány előbb (két 
beadványban is) Románia államelnökéhez 
fordult, arra kérve Klaus Iohannist, az alkot-
mány adta hatalmánál fogva hasson oda, 
hogy a hatóságok betartsák és betartassák a 
kisebbségi jogokat. Például kérje fel minden 
olyan település önkormányzatát, ahol vala-
mely kisebbség részaránya meghaladja a 20 
százalékot, hogy tartsák tiszteletben az adott 
kisebbség nyelvének használatára vonatkozó 
jogszabályokat. Az államelnöki hivatal első 
körben adott válaszán egyszerre lehet sírni 
és nevetni. A Cotroceni-palota ugyanis olyas-
miket állít, hogy az államfő „mindig részt vett 
az 1918. december elsejei nagygyűlésre meg-
emlékező rendezvényeken”, mintha nekünk, 
romániai nemzeti kisebbségeknek ettől re-
pesnünk kellene az örömtől. Továbbá azt is 
megemlítik, hogy Klaus Iohannis „kiemelten 
jó viszonyt ápol a romániai magyar közösség-
gel”. Erre már csak annyit mondhatunk: „io-
nopot chivanoc”.

No de a lényeg, hogy a székelyföldi szerve-
zet által bombázott bukaresti elnöki hivatal 
közvetítése nyomán a belügyi tárca arra uta-
sította a román kormány területi képviselőit, 
ellenőrizzék rendszeresen, hogy tisztelet-
ben tartják-e a közintézményekben a nyel-
vi jogokat, s amennyiben valahol rendelle-
nességet tapasztal, rójanak ki büntetést az 
adott intézmény vezetőjére. Mint kiderült, a 
prefektúrák megkapták az ukázt, némelyik 
kormánymegbízott pedig lépett is. Mindez 
azért is lényeges, mivel decemberi kormány-
ra lépése nyomán öt erdélyi megye élére ál-
líthatott prefektust az RMDSZ, amely több 
mint tíz alprefektusi tisztséget is kapott, 
amihez ha hozzávesszük a más pártok (el-
sősorban USR-PLUS) által delegált magyar 
tisztségviselőket, akkor elég szép számban 
tevékenykednek magyar kormánymegbízot-
tak az erdélyi megyékben. Ami mindenkép-
pen jótékony hatással járhat a kisebbségi 
jogok tiszteletben tartása terén, elvileg 
legalábbis. Tudjuk azonban, hogy ez nem 
ilyen egyszerű. Láthattuk például, miként 
„engedte útjára” a román belügyminisz-
ter a székelyföldi megyék élére kinevezett 
magyar prefektusokat, akiket alkotmányos 
feladatkörük ellátására szólított a „speci-
ális térségben”, bármit is jelentsen ez. Azt 
már nem a nyilvánosság előtt, hanem belső 
csatornákon hozták a kormánymegbízottak 
tudomására odafentről, hogy – nyelvi jogok 
ide vagy oda – a prefektúrák az állam hivata-
los nyelvén kommunikálnak, csak óvatosan 
bármilyen többnyelvűséggel…

Ettől függetlenül a lényeg az, hogy a meg-
lévő nyelvi jogok érvényesítése terén a leg-
nagyobb felelősség éppen a romániai nem-
zeti kisebbségekre, ránk, erdélyi magyarokra 
hárul. Nekünk kell igyekeznünk használni az 
anyanyelvünket ott, ahol erre a hatályos jog-
szabály feljogosít, megkövetelve a magyar 
nyelvű kommunikációt az állami, önkormány-
zati intézményektől. Ha pedig elutasításban 
részesülünk, akkor feltétlenül panasszal kell 
élni, mindenekelőtt a prefektúránál. A jogok 
ugyanis csak akkor érnek valamit, ha alkal-
mazzák őket. Ha nem így teszünk, előbb-
utóbb oda juthatunk, hogy arra hivatkozva 
vonhatják vissza őket, miszerint nem élünk 
velük, ezért fölöslegesek...
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Szakalapítás. A képzésre szüksége van a kórháznak, a szakmának, de legfőképp a térség lakosságának

 » KRÓNIKA

Tegnap délig több mint négyez-
ren oltatták be magukat koronaví-

rus ellen a temesvári maratoni oltási 
akció keretében, több százan éjszaka. 
Pénteken, szombaton és vasárnap 
is temesváriak százai álltak sorban, 
hogy megkaphassák az oltást a regi-

onális üzletközpontban kialakított 
30 oltópont valamelyikénél. Több 
száz önkéntes, orvos és egészség-
ügyi asszisztens, valamint orvostan-
hallgató végezte az immunizálást. 
„Tehetünk egy lépést a szabadság 
irányába, Temesvár és Románia újra-
nyitása felé. Tesszük mindezt abban 
a reményben, hogy ismét találkozha-

tunk barátainkkal előadásokon, te-
raszokon” – fogalmazott a temesvári 
Victor Babeş-járványkórház mene-
dzsere, Cristian Oancea. A kampány 
kezdeményezője, a temesvári megyei 
kórház intenzív terápiás osztályá-
nak vezetője, Dorel Săndesc rámuta-
tott, az oltási maraton egy szolidaritá-
si és felelősségvállalási akció.

Sikeres volt a temesvári „oltómaraton”




