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Beteljesülhet a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem rektorának egyik nagyravágyó 
álma. Ráadásul Leonard Azamfirei úgy vezényelhe-
ti le a város másik jelentős állami felsőoktatási in-
tézményének bekebelezését, hogy a terjeszkedés 
előtt semmi és senki nem kötelezi a MOGYE ma-
gyar tagozata áldatlan helyzetének rendezésére. 
Sőt a kizárólag román szakokkal rendelkező Petru 
Maior „elnyelésével” még azt is eléri, hogy tovább 
csökkentse a magyar vonal képviselőinek amúgy is 
erőtlen befolyását.

A MOGYE, illetve a mérnök-, bölcsész-, közgaz-
daságtudományi, jogi és közigazgatási képzést biz-
tosító Petru Maior-egyetem egyesítése régóta érik: 
a két intézmény már évek óta együttműködik több 
területen hivatalos keretek között azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy előbb-utóbb „összeházasodja-
nak”. Utóbbi számára azért előnyös a beolvadás, 
mert így – legalábbis papíron – „szintet lép” azzal, 
hogy egy szakmailag magasabban rangsorolt in-
tézmény részesévé válik. A vásárhelyi orvosi veze-
tői pedig azért szorgalmazzák az egybekelést, mert 
az oktatási területek „lefedettségének” növelésé-
vel nagyobb  elismertségre, támogatásokra tehet-
nek szert. Bár az új jogi entitás, szerkezeti felépítés 

meghatározása, kidolgozása jó apropót adhatna, 
lehetőséget teremthetne az önálló döntéshozata-
li jogkörrel bíró magyar tanszék régóta áhított lét-
rehozására, sajnos semmi esély nincs rá. A MOGYE 
szenátusa immár hét éve zavartalanul fittyet hány 
az erre vonatkozó törvényre, és a Petru Maior-
egyetem múltja sem azt sugallja, hogy boldogan 
felkarolnák a kisebbségi oktatást. 1990-ben ugyan-
is a jogelőd intézmény vezetősége hiába szavazta 
meg a magyar tagozat létrehozását, „felsőbb utasí-
tásra” elgáncsolták a kezdeményezést, az „alapos 
fejmosásnak” köszönhetően pedig az újabb pró-
bálkozások is kudarcba fulladtak.

Azamfirei a hét elején semmi jót nem ígért a 
MOGYE magyar tagozata oktatóinak, így utóbbi-
ak értelemszerűen ellenzik az egyesülést, amellyel 
a román vonal eddig is kétharmados többségben 
lévő vezetői várhatóan 20 százalék alá „nyomják” 
a magyar képviseletet az új egyetem döntéshozó 
testületében. A grandomán rektor eközben persze 
továbbra is szívesen ékeskedne a „multikulturális” 
jelzővel, és a kisebbségi oktatás „konzerválását” 
ígéri. Igen, konzerválja az elnyomást, és még erő-
teljesebben hozzájárul a magyar nyelvű állami or-
vos- és gyógyszerészképzés elsorvasztásához.

Egyesített elnyomóerővel
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Áldását adta a MOGYE és a Petru Maior egyesítésére a két marosvásárhelyi felsőoktatási intézmény szenátusa

Egyetemi fúzió magyar ellenszélben

Az ősszel kezdődő új tanévet 
még külön-külön kezdi meg 
a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 
és a román nyelven oktató állami 
Petru Maior Tudományegyetem, a 
két felsőoktatási intézmény fúzió-
jára 2019 őszén kerülhet sor. A két 
egyetem szenátusa tegnap rendkí-
vüli ülésen fogadta el azt a határo-
zatot, mely elindítja az egyesítés fo-
lyamatát. 

A Petru Maior Tudományegye-
tem szenátusi ülését követően Călin 
Enăchescu rektor a Marosvásárhe-
lyi Rádiónak úgy nyilatkozott, hogy 
a két egyetem fúziója nemcsak az 
intézmények diákjainak és pedagó-
gusainak fontos, de Marosvásárhely 
és Maros megye számára is jelen-
tős esemény. Az ülést követően meg-
tudtuk, egyöntetű szavazással fogad-
ták el a határozatot, miszerint aláír-
ják az egyesítésre vonatkozó szerző-
dést. Értesüléseink szerint a tegna-
pi rendkívüli szenátusi ülés jegyző-
könyve előre elkészült, a dokumen-
tumot csak alá kellett írniuk a dön-
téshozóknak.

A szerződéskötést egy hosszabb 
időszak követi, ami alatt a két egye-
tem egybeolvadásának jogi kereteit 
is rögzítik. Az idén ősszel még nem, 
de a 2019–20-as tanévet már a nagy 
egyetemen kezdik a diákok és taná-
rok. A szerződésben új magyar kur-
zusok indításának a lehetősége is 
szerepel, ahogy az is benne foglal-
tatik a multikulturalizmus jegyében, 
hogy a román nyelvű oktatás mel-
lett megmarad a magyar és az angol 
nyelvű képzés is, illetve a további ter-
vek között szerepel a német és a fran-
cia bevezetése is. A fúzióról szóló ha-
tározatot tegnap nem sokkal lapzár-
tánk előtt a MOGYE szenátusa is el-
fogadta, az ülésen a magyar tagozat 
képviselői nem vettek részt. 

A magyar tanári kar a hétfői köz-
gyűlésen döntött úgy, nem támogat-
ja a fúziót, és a szenátus magyar 
tagjait felhatalmazza, hogy belátá-
suk szerint döntsenek: ellenszavaz-
zanak, vagy ha azt tartják jónak, 
akkor ne is vegyenek részt az ülé-
sen. Szilágyi Tibor professzor teg-
nap délután úgy fogalmazott, borí-
tékolható eredmény született a sze-
nátusi ülésen. Amint arról beszá-
moltunk, Nagy Előd, a MOGYE ma-
gyar rektorhelyettese az MTI-nek 
elmondta, a hétfő esti megbeszélé-
sen Leonard Azamfirei rektor arról 
tájékoztatta őket, hogy az egyetem-

egyesítés voltaképpen a Petru Maior-
egyetem bekebelezésével történne, 
az új intézmény a tervek szerint a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Műszaki és Tudományegye-
tem nevet kapná. A rektorhelyettes 
azonban rámutatott: nem kaptak ér-
demi választ azokra az aggályokra, 
hogy miként lesz biztosítva az egye-
tem multikulturális jellege. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnö-
ke tegnap a MOGYE multikulturális 
jellegének felszámolására, a ma-
gyar oktatás meggyengítésére irá-
nyuló kezdeményezésnek nevezte a 
két egyetem fúzióját. „A magyar ok-
tatók és magyarul tanuló diákok ér-
deke, hogy ne kerüljön veszélybe az 
orvosképzés. Reméljük, az elmúlt 
időszakban felgyűlt szakmai érvek 
és józan hangok a MOGYE vezetősé-
gét is jobb belátásra bírják” – fogal-
mazott a szövetségi elnök. 

Tüntetésre készül az RMOGYKE

Eközben több civil és szakmai szer-
vezet is tiltakozását fejezte ki a 

MOGYE-n kialakult helyzet és an-
nak menedzselése miatt. Mint ki-
derült, utcai tiltakozó akciók soro-
zatát tervezi a Romániai Magyar 
Orvos- és Gyógyszerészképzé-
sért Egyesület (RMOGYKE), mely-
hez a politikai pártok, civil szer-
vezetek, egyetemi oktatók és hall-
gatók segítségét kéri. A tüntetések 
Marosvásárhelyen kezdődnének a 
jövő szombaton, április 28-án. Az 
Ádám Valérián által vezetett szer-
vezet a továbbiakban egy-egy hét-
re Bukarestbe, a külügyminiszté-
rium elé, majd az oktatási tárca 
épülete elé vonulna. A nyár folya-
mán az RMOGYKE tájékoztató fel-
vonulást szervezne tizenegy uni-
ós állam parlamentje előtt és közel 
harminc orvosi és gyógyszerészeti 
egyetem előtt. Ennek célja Románia 
demokratikus hiányosságainak, a 
MOGYE-n és más tanintézetekben 
folyó etnikai diszkriminációinak 
ismertetése. „A tüntetés program-
ja addig tart, ameddig megvalósul 
az etnikai diszkrimináció nélküli, 
egyenlő esélyt adó akadémiai hoz-

záállás az egyetem szenátusában, 
és létrejönnek az anyanyelvű főtan-
székek” – áll az RMOGYKE közle-
ményében. 

Többet vártak az RMDSZ-től 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom 
(Cemo) eközben közölte: egy „ár-
va” nyilatkozatnál többet várna el az 
RMDSZ vezető politikusaitól a témá-
ban. Vass Levente parlamenti képvi-
selő tiltakozó közleménye kapcsán 
a jogvédelmi aktivisták megállapít-
ják, „mára már mindenki megszok-
ta és elfogadta, hogy amikor ég a 
ház, a magyar közösség által megvá-
lasztott parlamenti képviselők kom-
munikációért felelős kollegái meg-
fogalmaznak egy magyarul megírt 
semmitmondó közleményt, és utá-
na mindenki hátradől, és nem tesz 
semmit”. A Szigeti Enikő által veze-
tett szervezet elmarasztalja Frunda 
Györgyöt és Kerekes Károlyt is, akik 
egyébként éppen a politikai nyilat-
kozata miatt bírálták Vass Leventét. 
A Cemo szerint az RMDSZ két egy-
kori meghatározó politikusa is ha-
sonlóan járt el korábban. „A gond az, 
hogy ez összeolvasztás terve nem 
tegnap kezdődött, hanem már jó ide-
je közbeszéd tárgya, szerencsés lett 
volna foglalkozni vele, hiszen a ro-
mániai magyar közösség egy ki-
emelt és fontos intézményének jövő-
je forog kockán” – olvasható többek 
közt a Cemo közleményében.

Az Erdélyi Magyar Néppárt or-
szágos elnöksége tegnapi közle-
ményében elfogadhatatlannak ne-
vezte a két marosvásárhelyi egye-
tem egybeolvasztását. „A kialakult 
helyzetben egyetlen – már az 1990-
es években is megfogalmazott – le-
hetőséget látunk elfogadhatónak: 
biztosítani kell a MOGYE önállósá-
gát, hiszen erdélyi magyar közös-
ségünk fennmaradásának legfőbb 
záloga önálló intézményrendsze-
re” – írja közleményében a néppárt. 
A politikai alakulat felszólította Ro-
mánia kormányát és az azt támo-
gató RMDSZ-t, hogy mindaddig ne 
hagyják jóvá a két egyetem össze-
vonását, amíg létre nem jön az önál-
ló magyar orvosi és gyógyszerésze-
ti egyetem. 

AntAl ErikA, szuchEr Ervin

PávA 
Adorján

A magyar szakmai és civil szervezetek tiltakozása köze-

pette a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-

tem (MOGYE), valamint a Petru Maior Tudományegye-

tem szenátusa elfogadta tegnap azt a határozatot, mely 

elindítja a két felsőoktatási intézmény egyesítésének fo-

lyamatát. A tényleges fúzióra 2019 őszén kerül sor.

Átfogó kampányba kezdett a sep-
siszentgyörgyi helyi rendőrség, 
amelynek célja leszoktatni a gép-
kocsivezetőket arról, hogy a jár-
dán parkoljanak. Hadnagy István, 
a helyi rendőrség vezetője lapunk-
nak elmondta, aggasztó mérete-
ket öltött a városban, hogy a gép-
kocsik a járdán állomásoznak, a 
gyalogosok pedig kénytelenek ke-
rülgetni ezeket, az úttesten men-
ni. Hangsúlyozta, a közlekedé-
si jogszabály tiltja a járdán parko-
lást, ezt mégis sokan megteszik. A 
központ környékén levő utcákban 
sokan a járdán hagyják autójukat, 
hogy ne kelljen a parkolásért fi-
zetni, de ez a lakónegyedekben is 
előfordul. Hadnagy István elmond-
ta, munkatársai járják a várost, és 
idézést hagynak azon az autón, 
amelyet a járdán találnak. Minden 
esetet egyénileg bírálnak el annak 
függvényében, hogy hol parkolt az 
autó, mennyire foglalta el a járdát. 

A jegyzőkönyv kiállítása után fi-
gyelmeztetésben részesítik a gép-
kocsivezetőt, vagy bírságot rónak 
ki. A járdán parkolásért 290 lejes 
pénzbírság és két büntetőpont jár. 
Hadnagy kifejtette, az akciót addig 
folytatják, amíg sikerül leszoktat-
ni a sepsiszentgyörgyieket a jár-
dán parkolásról, és megértik, hogy 
ezzel a közlekedés biztonságát ve-
szélyeztetik. Hozzátette, az úttest 
szélén meg lehet állni, ahol ez meg-
engedett. Sepsiszentgyörgyön et-
től az évtől 50 százalékkal drágult 
a parkolás, 3 lejbe kerül egy óra, 
és 15 lej a napijegy az automaták-
nál. Továbbra is lehet SMS-ben je-
gyet váltani, ez esetben 0,65 euró 
az egyórás parkolás díjszabása, a 
napijegy pedig 3 euró áfa nélkül. A 
városközpont 15 utcájában, össze-
sen 717 pakolóhelyért kell fizetni 
hétköznapokon.

Bíró BlAnkA

Elüldözik az autókat a járdáról
Összefogóztak. Călin Enăchescu, a Petru Maior Tudományegyetem rektora és Leonard Azamfirei, a MOGYE vezetője 
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