
M
ar

os
sz

ék
fe

jle
sz

té
s

2021.  JÚLIUS 29.,  CSÜTÖRTÖK6 A K T U Á L I S #ballagás  #orvosképzés  #innovációs központ

H A J N A L  C S I L L A

A Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- 
és Technológiai Egyetem ma-

gyar tagozatán hagyománnyá vált 
az, hogy külön ballagási ünnepség 
keretében búcsúztatja el diákjait, 
akárcsak az angol nyelvű tagozaton. 
A magyar hallgatók ballagását idén 
is a Studium Prospero Alapítvány 
szervezte, amely a marosvásárhelyi 
magyar egyetemi képzés támoga-
tói háttérintézményeként működik. 
Idén 153 hallgató ballagott el az ál-
talános orvosi karról, negyvenen a 
fogorvosiról, szintén negyvenen a 

gyógyszerészetiről és huszon-
heten az általános orvosi 
asszisztensképző karról. A 
ballagási ünnepséget a ma-
gyar történelmi egyházak 
lelkészeinek ökumenikus 
istentisztelete nyitotta meg. 

Az egyetem vezetőségének ne-
vében Nagy Előd rektorhelyettes kö-
szöntötte a több mint 250 végzőst és 
hozzátartozóikat, valamint Magyar-
ország Kormányának képviselőit. „A 
megszerzett tudás és az eredményes 
munka akkor tud kiteljesíteni és igazi 
elégtételt hozni, ha szakmátokat em-
pátiával, bizakodással, töretlen hittel 
és sok alázattal művelitek” – fejtette 
ki a rektorhelyettes a végzősöket bú-
csúztató beszédében.

Magyarország Kormánya nevé-
ben Potápi Árpád János, Magyaror-
szág nemzetpolitikai államtitkára  

köszöntötte a végzősöket. „Az elmúlt 
időszakban világossá vált, hogy a 
gyógyítás olyan tudomány, amely 
csak folyamatos fejlődés és a benne 
dolgozók szorgalmas munkája során 
tudja teljesíteni a célját. Nem igaz az, 
hogy véget ért a járványok kora, az 
igazság az, hogy csak önök állhat-
nak a járvány útjába, hogy egy-egy 
kor katasztrófához ne vezessen. Az 
önök felkészültsége és helytállása 
tiszteletet és megbecsülést érdemel, 
hiszen napról napra reménységet 
ad mindannyiunknak” – szólt a 
jövő gyógyítóihoz Potápi Árpád Já-

nos. Hozzátette, közösségeink is 
ugyanígy egy bonyolult hálózatként 
működnek, mint az emberi szerve-
zet, mindkettő csak akkor működik 
egészségesen, ha a tagok egy közös 
célért dolgoznak, ezért elengedhe-
tetlen, hogy közös cél felé haladjunk, 
közösen. Hangsúlyozta, Magyaror-
szág Kormánya mindvégig kiállt és 
kiáll a MOGYE megmaradása mel-
lett, a marosvásárhelyi magyar nyel-
vű orvos- és gyógyszerészképzés 
mellett. „A Studium Prospero Alapít-
ványt támogatva arra is törekszünk, 
hogy önöknek csak a legfontosabbra, 

a gyógyításra kelljen összpontosíta-
niuk. Tanulmányaik szakmaiságát 
erősítette az itt létrejövő szakkönyv-
tár, és az idei évtől már összesen 65 
lakás segíti itthoni, erdélyi boldogu-
lásukat” – mondta el a nemzetpoli-
tikai államtitkár. Majd megköszönte 
a Studium Prospero Alapítvány kép-
viselőinek, hogy példát mutatnak, 
és biztosította afelől, hogy Magyar-
ország Kormánya részéről mindig 
rendelkezésükre állnak, ha az alapít-
vány támogatásáról van szó.

Díjazták az évfolyamelsőket

A végzős hallgatók részéről 
Czundel Angéla Mária búcsúzott el 
társai nevében az alma matertől,  

és köszönte meg tanáraiknak és 
szüleiknek az egyetemi évek alatt 
kapott támogatást. Az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület (EME) képviselő-
je, Szilágyi Tibor egyetemi tanár 
adta át az EME-díjakat, amelyek 
értékmegőrző célja elismerni, hogy 
a tudomány művelését magyarul 
teszik Erdélyben. A díszoklevelet 
és a pénzjutalmat a négy szak év-
folyamelső hallgatói kapták meg. A 
Studium Prospero Alapítvány ösz-
szesen már 630 személynek nyújtott 
tudományos-kutatási vagy lakha-
tási támogatást az elmúlt időszak-
ban. A legjobb végzős hallgatóknak 
járó Studium-díjat Brendus Réka, 
Magyarország Nemzetpolitikai Ál-
lamtitkárságának főosztályvezetője 
adta át. A díjat átvehette Czundel 
Angéla Mária és Szabó László az 
általános orvosi karról, Láng Ale-
xandra Emília a fogorvosi karról, 
Szigeti Amália Beáta a gyógyszeré-
szeti karról, valamint Bíró Róbert az 
általános orvosi asszisztensképző 
karról. 

Vass Levente, az egészségügyi 
minisztérium államtitkára, a Studi-
um Prospero Alapítvány ügyvezető 
elnöke azt kívánta a végzősöknek, 
hogy saját magukon kívül tudja-
nak támaszkodni az erős erdélyi 
közösségre és a Kárpát-medencei 
magyarságot összefogó Magyar-
ország Kormányára, amely ezután 
is támogatni fogja a kezdő magyar 
orvosokat.  A végzősök névsor-
olvasása után Nagy Előd rektorhe-
lyettes vezetésével az orvosi etika 
máig érvényes hivatkozási alapja, 
a hippokratészi eskü ünnepélyes 
letétele következett. A ballagás 
a magyar és székely himnusszal, 
majd a végzősök kalapjainak fel-
dobásával zárult.

Több mint 250-en ballagtak el

▾  FOTÓK: HAÁZ VINCE

• Több mint 250 végzős hallgató tette le a hippokratészi esküt és ballagott el a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem magyar 
tagozatáról szerdán. Az ünnepséget a marosvásárhelyi vár udvarán tartották meg.

M iskolczy Dezső példája bizo-
nyítja, hogy nem kell megfu-

tamodni – hangsúlyozta a megnyitó 
ünnepségen Potápi Árpád János nem-
zetpolitikai államtitkár, aki arról 
beszélt, mekkora jelentősége volt 
Miskolczynak és barátainak abban, 
hogy Marosvásárhelyen elindult a 

magyar nyelvű orvosképzés. 
„Belegondolok, milyen élete 
lehetett, ezt az élettörténetet 
végigélni is nagy teljesít-
mény, és mellette még kivá-
lót is alkotni, példaértékű a 
marosvásárhelyiek előtt, az 

orvosok előtt” – hangsúlyoz-
ta az államtitkár, hozzátéve, hogy a 
magyar kormány az elmúlt tizenegy 
évben minden jelentős, fejlesztésekre 

nyújtott támogatását, célját úgy fogal-
mazta meg, hogy egyeztetett azzal, 
akinek a támogatást nyújtotta. Ami a 
jövőt illeti, Potápi egy önálló magyar 
orvosi kar létrehozásának támogatá-
sát említette.

Az avatóünnepségen levetítették a 
Miskolczy Ambrussal, az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem professzorá-
val, az egyetemalapító rektor fi ával ké-
szült interjút, amelyben arról beszélt, 
hogy az apja emberi nagyságát min-
den rendszerben elismerték, minden-
ki becsülte, a Román Akadémia tag-
jává választotta, jeles román közéleti 
személyiségek, művészek, politiku-
sok fordultak hozzá orvosi kezelésért. 
Ő volt az, aki a börtönből szabaduló, 
ott megkínzott Márton Áron püspök-

nek segített, hogy újból kezébe fog-
hassa a ceruzát és leírhassa a nevét. 
Amikor Marosvásárhelyre érkezett és 
meglátta a romos épületet, amelyben 
az orvosi egyetemet tervezték létre-
hozni, nem hátrált meg, kijelentette, 
hogy meg lehet csinálni – idézte az 
apját Miskolczy Ambrus, aki tanára 
és nevelője volt az egyetemen Brendus 
Rékának, akinek köszönhetően létre-
jött a bemutatott interjú. A Nemzetpo-
litikai Államtitkárság főosztályveze-
tője meghatódva beszélt arról, hogy 
édesapja tanítványa volt Miskolczy 
Dezsőnek, akire úgy tekintettek fel a 
tanítványok, ahogy ő később annak fi -
ára. „Nem tudom, akkor voltak-e mos-
tohább körülmények vagy most, de 
van egy olyan orvoscsapat itt, amely 

továbbviszi a hagyományt” – hangsú-
lyozta Brendus Réka.

A Miskolczy Dezső Oktatásszervező 
és Egészség-szakpolitikai Innovációs 
Központ nemcsak az orvosi egyete-
mé, hanem bármelyik más egyetem 

használhatja, olyan találkozóhely 
vagy más események helyszíne lehet, 
amellyel egy régi vágya valósult meg 
a Studium – Prospero Alapítványnak, 
mondta Vass Levente, az alapítvány 
ügyvezető igazgatója. (Antal Erika)

Átadták a marosvásárhelyi Miskolczy Dezső Innovációs Központot
• A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
alapító rektoráról, Miskolczy Dezsőről nevezték el Maros-
vásárhelyen azt az oktatásszervező és egészség-szakpoli-
tikai innovációs központot, amelyet szerdán avattak fel.

Potápi Árpád és Brendus Réka felavatta 
a Miskolczy Dezső Oktatásszervező és 
Egészség-szakpolitikai Innovációs Központot

Hippokratészi esküt tettek
Potápi: Magyarország Kormánya kiáll a magyar orvosképzés megmaradása mellett




