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Több mint 50 személy befogadá-
sára alkalmas táborhelyet épít a 
Csíkszeredai Református Egyház 
a gyimesközéploki Borospatakán. 
A tábor első épülete már áll, vár-
hatóan jövő nyárra már vendég-
fogadásra is alkalmas lesz. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Több épületből áll majd az 
az ifjúsági központ, ame
lyet saját telkén épít a Csík

szeredai Református Egyház Gyi
mes középlokon. A tervek szerint 
lesz majd egy 500 négyzetméteres 
központi épület, amelynek földszint
jén étkező, közösségi terem, konyha, 
kamrák, öltözők, fürdők kapnak he
lyet, a tetőtérben pedig hálószobák 
lesznek. Ezenkívül három kisebb, 
egyenként 60 négyzetméter alap
területű, beépített tetőteres házat is 
építenek, amelyeket ugyancsak ven
dégfogadásra rendeznek be. 

„A telket önerőből vásároltuk. 
Kovács Pál egykori csíkszeredai re
formátus lelkész hátrahagyott az 
egyháznak két hektár telket, ám 
mert az tőlünk távol, Háromszéken 

volt, eladtuk, az árából pedig megvá
sároltuk Gyimesben azt a területet, 
ahol most az ifjúsági tábor épül” – 
magyarázta Szatmári Szilárd lelkész. 

A festői környezetben lévő telken 
igazi táborozásra alkalmas létesít
ményt képzeltek el filagóriával, tűz
hellyel, kerti sütővel, ahol nemcsak 
református fiatalokat látnak majd 
szívesen, hanem ökumenikus jel
leggel működtetnék a létesítményt. 
„A központ az egyház tulajdona, 
de bárkit szívesen látunk majd ott, 
aki építő jellegű, kereszténységet és 
nemzetet erősítő programokat akar 
szervezni” – mondta a tiszteletes.

Jelen pillanatban kész vannak 
már a tervek, megszerezték az enge
délyeket, és áll is már egy ház a terve
zett három közül. Ebben jövő nyáron 
15 személyt el is tudnak szállásolni, 
a terület be van kerítve, megépítet
tek egy kisebb hidat, bevezették a 
villanyt – mindezt a magyarországi 
Szerencsejáték Zrt. támogatásának 
köszönhetően. Ám a többi tervezett 
épületet is fel kell még építeni, ku
tat kell fúrni, vizet vezetni, mindezt 
pedig pályázatokon nyert támogatá
sokból kívánják finanszírozni.

Idén tizenegyedik alkalommal 
kezdett új tanévet a csíkszeredai 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem. A megnyitóünnep-
séget, amelynek a Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium dísz-
terme adott otthont, a Role együt-
tes dalai tették színesebbé.
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Reméljük, hogy az idei tan
év folyamán megvalósul az 
egyetem akkreditációja – 

fogalmazott az egyetemi évnyitón 
elhangzott köszöntőbeszédében dr. 
Makó Zoltán, a Sapientia – EMTE 
Gazdasági és Humántudományok 
Kar dékánja. Emellett a tanulásról 
beszélt tudományos megközelítés
ben, kiemelve, hogy csak az válhat 
tudássá, amit az ember megértett. 

Dr. Szép Sándor, a Sapientia – 
EMTE rektorhelyettese arra biz
tatta az elsőéveseket, hogy többek 
legyenek, mint hallgatók, és ezáltal 

tegyék erősebbé, jobbá az egyete
met. Dr. Lányi Szabolcs, a Műsza
ki és Társadalomtudományok Kar 
tanszékvezetője ünnepi beszédében 
azokra a kérdésekre kereste a vá
laszt, hogy érdemese manapság itt
hon tanulni és tevékenykedni. „Tíz 
éve még az volt a kérdés, lehete 
egyetemet indítani Székelyföldön, 

Csíkszeredában. Erre a kérdésre az 
eltelt évek választ adtak: lehet” – 
emelte ki a tanszékvezető. „Azzal, 
hogy a mostani elsőéves diákok 
beiratkoztak az egyetemre, igennel 
válaszoltak arra, hogy szülőföldjü
kön próbálnak fejlődni. A siker az 
elhivatottaké!” – zárta beszédét a 
tanszékvezető. 

Az eseményen tiszteletét tet
te Füzes Oszkár bukaresti magyar 
nagykövet is, aki szerint büszkeség
gel kell eltöltse a hallgatókat, hogy 
sapientiás diákok lehetnek, mivel az 
egyetem a magyar állam egyik leg
fontosabb beruházása Romániában. 
Emellett buzdította a diákokat, hogy 
érdemes magyar nyelven tanulni. 

Zsigmond Barna Pál főkonzul 
köszöntőbeszédében arról beszélt, 
hogy az egyetem az évek során bi
zonyította élet és versenyképességét, 
valamint az itt végzett diákok is meg
állták a helyüket. Az elsőévesekhez 
szólva elmondta, egyedi lehetőséget 
kaptak a továbbtanulásra, amit nem 
szabad elszalasztani. 

Dr. Molnár József, a gödöllői 
Szent István Egyetem rektora a dok
torképzés megnyitójáról érkezve 
elmondta: „Ebben a rendszerben az 
tud helytállni, aki minőséget produ
kál és aki együttműködésre képes.” 
Előrelátóan beszélt arról, hogy az 
akkreditáción túl fontos, hogy szín

vonalas mesteri és doktori képzést 
lehessen kialakítani a Sapientián. 

Petres Sándor, Hargita Megye 
Tanácsának alelnöke közösségként 
nevezte meg az egybegyűlteket, el
mondva, hogy Csíkszereda több lett 
ezzel az egyetemmel, valamint hogy 
az itt megszerzett tudás sokat ér. 

Ráduly Róbert Kálmán, Csík
szereda polgármestere a tanár–diák 
szerepről beszélt, vagyis hogy a diá
koknak 14 hét lazaság és 4 hét gond
terheltség jut osztályrészül, a taná
roknak pedig fordítva, érzékeltetve 
a tanítás és a vizsgázás különbségeit. 
Emellett arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az éjszakai élet és a hétvége vá
rása mellett a reggeleket, nappalokat 
is ugyanúgy kell várni: akkor is folyik 
az élet a városban és az egyetemen. 
Emellett együttműködésre szólítot
ta fel az egybegyűlteket, valamint az 
alapító tagokról is megemlékezett, 
szorgalmazva, hogy a nemrégiben 
elhunyt Birtalan Ákos alapító tagról 
nevezzék el az egyetem könyvtárát. 
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