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• A felvételivel kap-
csolatos oktatási 
kínálat mellett a 
megújult épületet is 
bemutatták tegnap 
a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudomány-
egyetem Csíkszeredai 
Karán a sajtó képvi-
selőinek. Ősztől több 
mint nyolcszáz diák 
oktatása kezdődhet el 
jelenléti oktatással a 
megújult helyszínen.

KORPOS ATTILA

Az egyetemi épület felújításá-
nak első munkafázisa még 
2014-ben elkezdődött. Szá-

mítottak rá, hogy oktatás közben 
nehéz lesz dolgozni, így fokozato-
san haladtak a munkálatok. Papp 
Levente dékánhelyettes rámutatott, 
a csíkszeredai kar épületének fel-
újítása a szeptemberi kezdésig be-

fejeződik. „Idén húszéves az 
egyetemünk, így külön öröm 
számunkra, hogy egy meg-
újult épületben jubilálha-
tunk” – mondta. A korábbi 
szálloda jelleget korszerű 

egyetemmé szerették volna 
változtatni, ami meglátásunk sze-
rint sikerült is. Az oktatás jelentős 
része a félemeleten zajlik majd; az új 
elrendezés szerint pedig az étterem 
a földszintre került, amely esetében 
folyamatban van a megfelelő szol-
gáltató kiválasztása. Jelentős előre-
lépés, hogy a kollégiumi férőhelyek 
száma 300 főre emelkedett. Bodor 
Zsolt dékánhelyettes körbevezetett 

az épületben. Mint mondta, a leg-
utóbbi munkafázis 2018-ban kezdő-
dött, melynek során kül- és beltéri 
munkálatokra is sor került. Elköltöz-
tették a főbejáratot egy tágasabb, 
nyitott részre, beépítették a tetőteret, 
amely 800 négyzetméter hasznos 
felületet jelent a továbbiakban, de 
bővült a nagy előadóterem (aula) is. 
A folyosók falain új dizájn segíti a 
könnyebb tájékozódást, hamarosan 
pedig a tűzoltórendszer kiépítése 
következik. Mint mondta, erre meg 
kell várni a hatósági engedélyt, ami 
hosszabb folyamat. A munkálatok 
befejezésére így hosszabbítási ké-
relmet nyújtottak be, ez azonban a 
működést nem fogja befolyásolni. 
A dékánhelyettes jelezte, a legutolsó 
munkafázis költségei 4,5 millió euró 
fölé rúgnak, ami kizárólag magyar 
állami támogatásból valósult meg, 
csakúgy, mint az egyetem működése. 

Beiratkozás: július 12–21.

Lázár Ede, a Sapientia EMTE Csík-
szeredai Karának dékánja elmond-
ta, hogy az oktatási kínálat a ko-
rábbi évekhez hasonlóan alakul: 
gazdaság-, humán-, társadalom- és 
mérnöktudomány területekre lehet 
beiratkozni. A 13 alapképzéses szak 
mellett 5 mesterképzés is indul, így 
összesen 322 tandíjmentes és 240 
tandíjköteles hely van meghirdet-
ve. Utóbbi esetében továbbra is 250 
euró a tandíj, a mesteri szakokon 
pedig ez az összeg 500 euró. A fel-
vételire való jelentkezés továbbra is 
online fog történni július 12–21. kö-
zött a www.sapientia.ro felületen, 
az eredmények kihirdetésére pe-
dig július 23-án kerül sor. „Célunk 
egyértelműen a jelenléti oktatás 
elindítása ősztől, amely magában 
foglalja a kollégium működését is. 
Bár az egyetem oktatói állománya 

kivétel nélkül megkapta az oltást, 
és mi is szorgalmazzuk az oltás 
fontosságát, az oktatás szempont-
jából ez nem lesz alapfeltétel a di-
ákoknak” – részletezte. Hozzátette, 
a csíkszeredai kar gondozásában 
edzőképző szak jön létre. „Újdon-
ság a Sepsiszentgyörgyön indítan-
dó testnevelés szak edzőképzője, 
amelynek két hete történt meg az 
akkreditációs felmérése. Reménye-
ink szerint az őszi felvételin már 
meg tudjuk hirdetni a szabad he-
lyeket arra a szakra is” – jegyezte 
meg. Újságírói kérdésre a felsőfo-
kú ápolóképzéssel kapcsolatban 
a dékán közölte, az akkreditációs 
folyamat hosszadalmassága miatt 
idén még nem fog elindulni, amit 
sajnálnak, mert komoly érdeklődés 
mutatkozott iránta.

Dominál a zöld és a fehér szín

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

  Folytatás a  4.  o ldalról

„A pedagógusszövetség több-
ször kihangsúlyozta, hogy a 
szakma nem megoldója a hely-
zetnek, nem tud írni tananya-
got, tankönyveket. A döntés-
hozókkal való tárgyalásaink 
során is mindig kihangsúlyoz-
tuk, hogy nem lehet felszínesen 
kezelni ezeket a problémákat. 
Strukturális problémamegoldó 
csomagra van szükség, amely 
mélyremenően megvizsgálja a 
tananyagot, a tantervet, a kö-
vetelményeket, hozzáigazítja a 
21. századi kompetenciákhoz, 
és alulról fölfele építkezik kö-
vetkezetesen, kitartóan. Nem 
is fognak változni az érettségi 
eredmények és a román nyelv 
megtanulásának hatékonysága 
sem, ameddig ezeket a reformo-
kat nem hajtják végre a románi-
ai közoktatásban” – szögezte le 
Ferencz-Salamon Alpár. Hozzá-
tette, van egy óriási szakadék 
a nyelvi készségek fejlesztése, 
illetve a vizsgakörülmények és 
követelmények között, hátrá-
nyos helyzetbe hozva azokat a 
tanulókat, akiknél nincs olyan 
nyelvi környezet, amiben haté-
konyabban el tudják sajátítani a 
nyelvet. A pedagógusszövetség 
alelnöke nem úgy látja, hogy 
a diákokban vagy a pedagó-
gusokban kell keresni a hibát, 
hanem a sokéves toldásos-fol-
tozásos oktatáspolitika az, ami 
ezeket a problémákat generál-
ja, és ennek csak egy része a 
tanterv, a továbbképzés vagy a 
vizsgakövetelmények reformja. 
Alaposan kellene az újításhoz 
hozzáállniuk a törvényhozók-
nak, tananyagíróknak – vallja a 
szakember.

Hiányzik a rendszerszintű 
pályaorientáció

Szintén probléma az, hogy hi-
ányzik a rendszerszintű, követ-
kezetes pályaorientáció a hazai 
oktatásból. „Amíg nem »pálya-
orientálom« a gyerekeket, ad-
dig csak szubjektív szempontok 
szerinti lesz a pályaválasztásuk 
kilencedikben. Továbbra is meg-
marad az iskolaelhagyás magas 
aránya, a jó eredményekkel 
végzők az elméleti líceumok-
ba mennek, a gyenge eredmé-
nyekkel a szakközépiskolákba, 
ezáltal is »hátul« tartva ezeket 
a tanintézeteket az alacsony 
érettségi átlaggal” – fejtette ki 
Ferencz-Salamon. De szintén 
fontos szempontként említette 
azt, hogy nem szabad egyfor-
ma mércével mérni a diákokat. 
Mindenfajta pedagógiai elvnek 
ellentmond az, ha mindenkit 
ugyanazon képességek alapján 
mérünk fel – véli az oktatásban 
jártas szakember. „Nem az út, 
hanem az eszköz a fontos, és ez 
megfelelően méltányos kell le-
gyen, mert a sportban sem tud 
az méltányos lenni, ha egy pa-
ralimpikont versenyeztetek egy 
olimpikonnal” – tette hozzá Fe-
rencz-Salamon Alpár, az RMPSZ 
szakmai alelnöke.

M egkezdte a gázvezetékek cseré-
jét a székelyudvarhelyi Beth-

len Gábor utcában a szolgáltató – 
nagyjából két hónapig tart a munka.

Kisebb fennakadások várhatók a 
Bethlen Gábor utcában, ahol a gázszol-
gáltató megkezdte a korrodálódott, 
szivárgó vezetékeinek cseréjét – tud-
tuk meg a helyszínen. Mint kiderült, 
a nagyjából két hónapig tartó 
munka alatt az út mindkét 
oldalán kicserélik majd a 
csöveket, a városi kórháztól 
a Haáz Rezső Múzeumnál lé-
vő körforgalomig, valamint 
utóbbi helyszíntől egészen 
a Villanytelep utcáig. Az 
ásásokat szakaszosan fogják 
elvégezni. A vállalat egyébként 
beszerezte a munka elvégzéséhez 
szükséges engedélyeket, valamint ré-
gészek is jelen lesznek az ásás során. 
A kivitelezők a lakók megértését kérik 
az említett időszakban. (F. Sz. B.)

Főúton dolgozik a gázvállalat

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

Megáradt a lövétei Köves patak

A hirtelen lezúduló eső miatt áradt meg kedden délután a lövétei Köves patak, 
amely több háztartást, pincét és udvart is elöntött. Sok helyen leszakította 
a támfalat, ugyanakkor egy ház alapját is alámosta a víz, amelyet drótköte-
lekkel kötöttek meg, hogy ne dőljön a patakba. „Félméteres víz volt az úton, 
amely dübörögve hozta magával a nagy köveket és farönköket” – mondta 
egy helyi. András Lajos, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnoka elmondta, 
nem az első eset, hogy megáradt a patak, amelynek nagy gyűjtőmedencéje 
van. Szerinte a vízzel érkező farönkök dugaszolták el a Köves útját, ezért tért 
ki a medréből. A vihar után nem sokkal már a rend helyreállításán dolgoztak 
a helyiek, akiknek az önkéntes és hivatásos tűzoltók mellett a polgármesteri 
hivatal munkatársai is segítettek. (Fülöp-Székely Botond)

Többéves munka végén
Célegyenesben a Sapientia EMTE csíkszeredai épületének felújítása




