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A május 14-én elkezdett ötnapos imasorozat vég-

ső momentumát tartják pénteken este 7 órától a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-

tem előtt.

Az eseményre,  a  helyi-
ek  mel le t t ,  négyszáz  
Csíksomlyó felé tartó ma-

gyarországi zarándokot is vár-
nak, köztük magas rangú egy-
házi méltóságokat. A Romá-
niai Magyar Orvos- és Gyógy-
szerészképzésért Egyesület 
(RMOGYKE) által hétfőn elkez-
dett imasorozat célja megértet-
ni az egyetemen lévő többségi 
tanárokkal és diákokkal, hogy 
az őshonos nemzeti kisebbsé-
gek jogai nem csorbítják az ő jo-
gaikat. „Imáinkban arra kértük 
a Jóistent, hogy erősítse meg a 
románság szívét abban, hogy 
elutasíthassa az egoizmust és 
nyisson az elfogadás felé, az 
egyenlő jogok gyakorlása irá-
nyába” – nyilatkozta lapunknak 
a tiltakozó akciósorozat szerve-
zője, Ádám Valérián. Az erede-
ti módon tüntető fiatal orvos az 
elmúlt négy nap alatt sokaknak 
felkeltette az érdeklődését. Mint 
mondotta: a reggeltől estig tar-
tó tüntetésen, melyet óránként 
egy-egy ima szakított meg, ka-
pott hideget is, meleget is. Több 
magyar professzor helyeselte 
cselekedeteit és bátorította ab-
ban, amit tesz, azonban akad-

tak olyan diákok is, akik ember-
telen módon viszonyultak hoz-
zá. „Volt olyan magyar hallga-
tó, aki verbálisan sértegetett, és 
akadt olyan román egyetemis-
ta, sajnos nem is egy, aki azt ki-
abálta, hogy takarodjunk az or-
szágból, majd szembeköpött. 
Tudom, hogy más ettől felhábo-
rodna vagy elkeseredne, de én 
nem adom fel, inkább imádko-
zom az egyetemért, a közössé-
günkért, meg nem utolsó sor-
ban, az efféle fiatalokért, akik 
leendő orvosként, képesek vala-
kit leköpni csak azért, mert ma-
gyar” – fejtette ki az RMOGYKE 
elnöke. A péntek esti közös ima 
után a civil szervezet újabb til-
takozó akciókat helyezett kilá-
tásba; az orvos- és gyógysze-
részképzésért alakult egyesü-
let az elkövetkezendő hetekben 
minden hétvégén Bukarestben 
készül tüntetni a MOGYÉ-n ki-
alakult, magyarokat diszkrimi-
náló helyzet miatt. Ádám Valéri-
án bizonyos magyar nyelvű mé-
diaorgánumokra is panaszko-
dott, azt állítván, hogy hírzár-
latot rendeltek el az RMOGYKE 
tevékenységével szemben. A 
szervezet elnöke és önkénte-

sei így inkább szórólapok által 
és Mindszenty bíborost idézve, 
próbálnak minél több résztve-
vőt toborozni a péntek esti közös 

imára. „Ha van egy millió imád-
kozó magyar, akkor nem kell fél-
ni a holnaptól” – idézte a nyila-
sok és kommunisták által egy-

aránt üldözött római katolikus 
papot az RMOGYKE vezetője.

SZUCHER ERVIN

A civil szervezet újabb tiltakozó akciókat helyezett kilátásba

Közös ima az egyetemért

A magyar orvosképzés elsorvasztását szeretnék megakadályozni

FOTÓ: HAÁZ VINCE

A május 22-én és 23-án, a vár-
ban sorra kerülő mesterségek 
és szakiskolák mustrája útmu-
tatást ad a szülőknek elsősor-
ban, hogy hová irányítsák gyer-
mekeiket, melyek azok a mes-
terségek, amelyeket érde-
mes úgy elsajátítani, hogy az-
zal megélhetést találjon a fiatal, 
sőt, ami annál is fontosabb, be-
teljesült embernek érezze ma-
gát választása által. Ha vala-
ki olyan szakmát választ, amely 
közel áll a személyiségéhez, ha 
azt teljes szellemi és lelki ké-
pességeinek megfelelően elsa-
játítja, tudását folyamatosan 
gyarapítja, ha az megélhetést 
és szakmai sikert hoz számára, 
soha nem érzi azt, hogy a mun-
ka nehéz volna, vagy esetleg ér-
telmetlen, amit csak köteles-
ségből végez el. 
A május 22–23-ai vásáron a fi-
atalok, illetve szüleik rálátást 
nyerhetnek arra, hogy milyen a 
kínálata ma a marosvásárhelyi 
szakmai oktatásnak, hol folytat-
hatja a nyolcadik osztályt vég-
zett tanuló az iskolát, milyen 
szakok közül választhat, ha há-
rom-négy év múlva szeretne egy 
biztos, jól jövedelmező munka-
helyet találni magának. 

A Művészetek és Mesterségek 
Vására Erdélyben egyedülálló 
történet, amely 2015-ben kezdő-
dött, amikor a marosvásárhelyi 
tanintézményekre több mint öt-
ezer látogató volt kíváncsi és ahol 
rég feledésbe merült mestersé-
gekre is sikerült felhívni a figyel-
met. Az iparban, a szolgáltatások-
ban, a szállításban, az egészség-
ügyben és a mezőgazdaságban 
egyre képzettebb és jól felkészült 

szakemberekre van szükség. A 
Marosvásárhelyi Kulturális Tudo-
mányegyetem, a kétnapos ese-
mény fő szervezője segít az eliga-
zodásban, abban, hogy ki-ki meg-
találja a saját maga számára leg-
ideálisabb szakmát. Ugyanakkor 
ahhoz is hozzájárul az intézmény, 
hogy a helyi munkaerőt foglal-
koztató üzleti szféra is megtalál-
hassa a számára szükséges szak-
embereket. Az egész ország szak-

munkaerő-hiánnyal küzd, így Ma-
rosvásárhely is. Az építkezésben, 
az autóiparban, a szolgáltatások-
ban is szükségesek a jól képzett 
szakemberek, akik itthon is meg-
találhatják a lehetőségeiket, nem 
szükséges, hogy külföldön
keressék azt – hangsúlyozta 
Csegzi Sándor, a Marosvásárhe-
lyi Kulturális Tudományegyetem 
igazgatója.
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Kiválasztani az egyéniséghez illő mesterséget
Szakiskolák 
seregszemléje
Május 22-én és 23-án a várban 
tartják a Marosvásárhelyi Kultu-
rális Tudományegyetem szerve-
zésében a Művészetek és Mes-
terségek kiállítását. A kétnapos 
esemény programja szerint má-
jus 21-én, hétfő délután 2 és es-
te 6 óra között rendezik be a 
helyszínt, szerelik fel a stando-
kat, ahol a szakiskolák és szak-
középiskolák mutatkoznak be, il-
letve a marosvásárhelyi vállala-
tok ismertetik tevékenységeiket. 
Részvételi szándékát jelezte a 
Transilvania Gazdasági-, a Ion 
Vlasiu technológiai-, az Elektro-
maros-, az Aurel Persu-, a Traian 
Vuia-, a Gheorghe Șincai-, a 
Traian Săvulescu szakközépis-
kola, a Művészeti Gimnázium, 
a Szász Albert Sportlíceum, a 
Constantin Brăncuși építésze-
ti szakiskola, a Mihai Eminescu 
pedagógiai líceum. 
Május 22-én, kedd délelőtt 10 
órakor nyílik meg a seregszemle, 
valamennyi standon szóróla-
pokkal népszerűsítik magukat a 
jelenlevő tanintézmények, illet-
ve cégek. Az idei esemény egyik 
színfoltjának ígérkezik az ott lát-
ható legújabb típusú Skoda gép-
kocsi. A rendezvényre tízezernél 
is több látogatóra számítanak a 
szervezők. 

ANTAL ERIKA

Csegzi Sándor: mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb mesterséget
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