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Ádám Valérián a Krónikának 
elismerte, hogy fenyegető üze-
neteket is küldött a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem magyar oktatóinak, 
mert „nem akarta kiteregetni a 
szennyest”.

 » SZUCHER ERVIN

Á llásfoglalásban határolódott 
el a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar oktatói kara a Ro-
mániai Magyar Orvos- és Gyógysze-
részképzésért Egyesület (RMOGYKE) 
nevében tevékenykedő Ádám Valéri-
ántól. A professzorok azt róják fel az 
intézmény egykori diákjának, hogy 
több fronton is rágalomhadjáratot 
indított ellenük. Mint megjegyzik, 
az oktatók tisztában vannak azzal, 
hogy nemcsak őket, hanem a közvé-
leményt is aggasztja a magyar tago-
zat egyáltalán nem fényes helyzete. 
Elismerik, hogy a MOGYE és a Petru 
Maior Tudományegyetem egyesítése, 
a tesztkérdések szó szerinti fordítását 
előíró egységes vizsgarendszer beve-
zetése, illetve a tanügyi törvény ren-
delkezéseinek semmibevétele mind-
mind olyan intézkedések, amelyek 
negatívan befolyásolják a tagozat 
jövőjét és fennmaradását.

„A kialakult helyzetben az oktatók 
napi szinten szembesülnek a felme-

rülő nehézségekkel, és ezek dacára 
igyekeznek kitartani és helytállni. 
Úgy gondoljuk, hogy a mostani szo-
rult helyzetben nem az oktatók el-
leni nemtelen támadások jelentik a 
megoldást” – írják az egyhangúlag 
elfogadott állásfoglalásban a magyar 
tanárok, akik szerint a magyar nyelvű 
Tudományos Diákköri Konferencia 
vagy a magyar tagozat ünnepi évnyi-
tójának erőszakos megzavarása sem 
segít a probléma megoldásában. Ezért 
a magyar oktatói kar elhatárolódik 
Ádám Valeriánnak a Romániai Ma-
gyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 
Egyesület nevében kifejtett jelenlegi 
tevékenységétől. A tanárok azt ne-
hezményezik, hogy Ádám a közösségi 
oldalakon, valamint telefonüzenetek-
ben és elektronikus levelek révén rá-
galomhadjáratot indított.

Félelemkeltő üzenetek
Lapunk érdeklődésére több veze-
tőségi tag is megerősítette, hogy 
becsületsértő SMS-eket kapott az 
RMOGYKE elnökétől. Szilágyi Tibor, 
az egyetem volt rektorhelyettese ag-
godalmának adott hangot, mond-
ván, hogy az üzenetek elolvasása 
után saját és családtagjai testi épsé-
gét kezdte félteni. Utódja, Nagy Előd 
elmondta, az első két üzenetre még 
válaszolt, utána viszont letiltatta 
telefonján Ádám Valérián számát. 
„Eddig csak a vezetőségi tagokat fe-
nyegette, rólunk állított valótlansá-
gokat, újabban viszont a tanárokat 

is kikezdte. Mi eddig nem személyes-
kedtünk, de az, amit Ádám Valérián 
tesz, meghaladja az átlagember tole-
ranciaszintjét” – nyilatkozta a jelen-
legi helyettes rektor.

Ádám Valérián: 
le akarnak járatni
Replikájában a tüntetéssorozat szer-
vezőjeként ismert Ádám Valérián 
arról beszélt, hogy az állásfoglalás 
egyetlen célt szolgál, mégpedig azt, 
hogy őt és a magyar oktatók és diákok 
jogaiért küzdő RMOGYKE-t lejáras-
sák a közvélemény előtt. Tudomása 
szerint az aláírók a dokumentumot a 
Bethlen Gábor Alap központi irodá-
jába is eljuttatták, akadályozva az 
egyesület anyaországi támogatását. 
Kérdésünkre, hogy írt-e fenyegető 
SMS-eket, Ádám Valérián igennel vá-
laszolt, ám hozzátette: cselekedeté-
vel lényegében a sajtónyilvánosságot 
szerette volna elkerülni.
„Nem a médiában akartam kitere-
getni a szennyest, inkább magá-
nüzenetekben jeleztem, hogy mivel 
nem értek egyet. Mert azt tudni kell: 
a MOGYE nem csak a román fél mi-
att jutott ide, ebben a magyar okta-
tók egy része legalább olyan hibás, 
mint a rektor és csapata” – szögezte 
le Ádám. Az RMOGYKE elnöke kije-
lentette, hogy hamarosan hivatalos 
kimutatást készít arról, kik is azok, 
akik egyetértettek az állásfoglalással, 
mert tudomása szerint a közgyűlésen 
az illetékesek fele sem jelent meg.
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Mindennapi 
adventünket…

Benne járunk az adventi időszakban, elkezdődött a 
kereszténység legfontosabb ünnepére való ráhan-
golódás. Ilyentájt, a karácsonyt megelőző hetekben 
sok helyen felerősödik, életre kel a jótékonykodás 
gyakorlata, előtérbe kerül énünk adakozóbb része 
– hiszen a környezetünkben sokan így tesznek, a jó 
példa pedig szerencsére ragadós. Decemberben hir-
telen többeknek eszébe jut, hogy a szeretet ünnepe 
körül nemcsak kapni, hanem adakozni is jó érzés: 
önként felajánlott cipősdoboznyi szeretettel, meleg 
ebéddel, ruhaneművel tenni szebbé azok életét, 
akiknek nem jut elegendő gondoskodás, diós ka-
lács, gyertyafény és fenyőgally. Árvaházak, idősott-
honok lakói, hajléktalanok, nincstelenek, hátrányos 
helyzetűek, mélyszegénységben élők részesülnek a 
tehetősebbek, önkéntesek, sőt hírességek jószívű 
adakozásából. És ez jól is van így, hiszen minden 
egyes, a rászorulóknak eljuttatott ajándéknak – le-
gyen az anyagi természetű, vagy nem pénzben kife-
jezhető, „csupán” lelket melengető gondoskodás 
– erős a létjogosultsága. Mindazonáltal a sokszor az 
anyagiasságra, a fölösleges mennyiségű ajándékra, 
nyakló nélküli vásárlásra összpontosító, a boltok 
kínálta árudömping és csillogás által elvakított, ro-
hanásban telő ünnepvárásunk közepette jó, ha fel-
teszünk néhány „adventi” kérdést önmagunknak.

Vajon miért annyira látványos, szembetűnő a 
különbség a közvetlenül karácsony előtti és a hét-
köznapi, év közbeni jótékonykodásunk intenzitása 
közt? Miért van az, hogy az emberek jó része leg-
inkább a szeretet ünnepének fényében gondol a 
rászorulókra, máskor jóval kevésbé? Vajon nem 
lehetne úgy beosztani, rendszeresíteni, megszer-
vezni a mindannyiunkban ott rejtőző, empatikus, 
másokra aktívan odafi gyelő énünk jótékonykodá-
sát, hogy abból az év mindenik napjára jusson? 
Hogy ne rövid idő alatt egyszerre, esetlegesen zú-
dítsuk embertársainkra odafi gyelésünket, hanem 
állandóan, következetesen, apránként, a szürke 
mindennapokban se feledkezzünk meg a szűköl-
ködőkről. Hogy az adventi bőkezűség legyen hét-
köznapjaink része, és ily módon mindennapi ad-
ventünket osszuk meg egymással.

Nyilván mindenképpen dicséretes a mindenkori 
jótékonykodók szándéka, viszont óhatatlanul fel-
merül: vajon nincsen ebben a hirtelen felerősödő 
adakozásban szemernyi lelkifurdalás amiatt, hogy 
a tehetősebbek, szerencsésebb sorsúak úgy érzik: 
a mindennapjaikban is, de kiváltképp karácsony 
körül a fogyasztásra, kényelmük megteremtésére, 
a vásárlásra összpontosítanak, hogy jóval több 
tárgy veszi körül őket, mint amennyire valóban 
szükségük lenne és hogy jócskán pazarolnak? 
Ugyanakkor azon is jó lenne eltöprengeni, hogy 
sokszor úgy „tudjuk le” ünnepi jótékonykodásun-
kat, hogy például egy cipősdobozba pakolunk pár 
hasznos dolgot, eljuttatjuk egy távoli árvaházba 
vagy idős otthonba ismeretleneknek, és azzal 
kész. Viszont nem fi gyelünk oda a közvetlen kör-
nyezetünkben élőkre, nem váltunk sem ünnepi, 
sem hétköznapi szeretetteljes párbeszédet szom-
szédainkkal, rokonainkkal, ismerőseinkkel. Holott 
ki tudja, melyiküknek lenne valóban szüksége egy-
egy jó szóra. És nemcsak adventkor.

VEZÉRCIKK

KISS
JUDIT

Ádám Valérián szerint magyar oktatók is hibáztathatók a MOGYE siralmas helyzetéért 
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 » PETHŐ MELÁNIA

Egy város, egy ünnep, egy lelkület jel-
szóval rendezik meg az idei város-

napokat Gyergyószentmiklóson mától 
vasárnapig. A hagyományos progra-
mokon kívül újdonságokkal is előruk-
kolnak a szervezők. Különlegesség 
lesz például a gyergyói pop- és rock-
zenekarok dalaiból készült váloga-
táslemez bemutatója, illetve az egyik 
helyi kortárs költő versein alapuló lát-
ványszínházi előadás. Mikulás helyett 

évek óta Miklós püspök látogat el az 
ünneplő gyergyószentmiklósiakhoz, 
érkezését, köszöntését ma délután 5 
órától nézhetik, hallgathatják meg az 
érdeklődők a város főterén. Tűzijátékot 
ajándékoz idén a nagyszakállú, és tel-
jesíti a lakosok kívánságát: a többség 
által választott együttest, a Kowalsky 
meg a Vega zenekart hozza magával, 
így az ő zenéjükre bulizhatnak ma a 
szabadtéri színpad előtt a gyergyóiak.

Koncert a városnapok minden es-
téjén lesz. Csütörtökön a TóniDob 

perkúcióesten algériai és ghánai ütős-
hangszer-művészek lépnek fel a helyi 
születésű Cserey Csabával a művelő-
dési ház stúdiótermében. Pénteken 
este ugyanott Balázs Gáspár Emil 
gyergyói kortárs költő versein alapuló 
látványszínházi előadást mutatnak 
be a Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem harmadéves bábszínész hallgatói. 
Szombaton ünnepélyes lemezbemuta-
tó helyszíne lesz a színház kisterme: a 
Made in Gyergyó címmel elkészült első 
gyergyószentmiklósi válogatáslemez 

dalait ismerheti meg a közönség. Va-
sárnap este a színház nagytermében a 
No Sugar zenekar koncertezik.

A Szent Miklós-templom búcsúját 
csütörtökön délelőtt 11 órától tartják. 
Az eseményen Fazakas Zoltán Már-
ton premontrei apát lesz az ünnepi 
szónok. A városnapok egyik nagy ér-
deklődésnek örvendő rendezvényét, 
a kilencedik kiadásához érkező Kár-
pát-medencei disznótoros fesztivált 
és süteménymustrát szombaton 10 
órától rendezik a sétálóutcában.

Tűzijáték ajándékba: öt napon át ünnepel Gyergyószentmiklós

 » Tűzĳ átékot 
ajándékoz idén a 
nagyszakállú, és 
a többség által 
választott együt-
test, a Kowalsky 
meg a Vega 
zenekart hozza 
magával.




