
Ádám Valérián Marosvásárhelyen 
és Bukarestben is tiltakozott 
az orvosi egyetemen uralkodó 
állapotok ellen
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• Állásfoglalásban határolódott el a Marosvá-
sárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) magyar oktatói kara Ádám Valérián-
tól. A tanárok azt róják fel az intézmény egyko-
ri diákjának, hogy több fronton is rágalomhad-
járatot indított ellenük.

Elhatárolódnak Ádám Valériántól
A MOGYE magyar oktatói kifejezték nemtetszésüket

S Z U C H E R  E R V I N

M int megjegyzik, az okta-
tók tisztában vannak az-
zal, hogy nem csak őket, 

hanem a közvéleményt is aggasztja 
a magyar tagozat egyáltalán nem 
fényes helyzete. Elismerik, hogy a 
MOGYE és a Petru Maior Egyetem 
egyesítése, a tesztkérdések szó 
szerinti fordítását előíró egységes 
vizsgarendszer bevezetése, a ta-
nügyi törvény rendelkezéseinek 
semmibevétele, mind olyan intéz-
kedések, amelyek a tagozat jövőjét 
és fennmaradását negatívan befo-
lyásolják. „A kialakult helyzetben 
az oktatók napi szinten szembesül-
nek a felmerülő nehézségekkel, és 
ezek dacára igyekeznek kitartani 
és helytállni. Úgy gondoljuk, hogy 
a mostani szorult helyzetben nem 
az oktatók elleni nemtelen támadá-
sok jelentik a megoldást” – írják az 
egyhangúlag elfogadott állásfogla-
lásban a magyar tanárok, akik sze-
rint a magyar nyelvű Tudományos 
Diákköri Konferencia vagy a ma-

gyar tagozat ünnepi évnyitójának 
erőszakos megzavarása sem segít 
a probléma megoldásában. Ezért a 
magyar oktatói kar elhatárolódik 
Ádám Valeriánnak a Romániai Ma-
gyar Orvos- és Gyógyszerészképzé-
sért Egyesület (RMOGYKE) nevében 
kifejtett jelenlegi tevékenységétől. 
A tanárok azt nehezményezik, hogy 
Ádám a közösségi médiában, vala-
mint személyre szóló telefonüzene-
tekben és elektronikus levelek által 
rágalomhadjáratot indított.

Érdeklődésünkre több veze-
tőségi tag is megerősítette, hogy 
becsületsértő SMS-eket kapott az 
RMOGYKE elnökétől. Szilágyi Ti-
bor, az egyetem volt rektor-helyet-
tese aggodalmának adott hangot, 
mondván, hogy az üzenetek elolva-
sása után saját és családtagjai testi 
épségét kezdte félteni. Utódja, Nagy 
Előd elmondta, az első két üzenet-
re még válaszolt, utána viszont le-
tiltatta telefonján Ádám Valérián 
számát. „Eddig csak a vezetőségi 
tagokat fenyegette, rólunk állított 
valótlanságokat, újabban viszont 
a tanárokat is kikezdte. Mi eddig 
nem személyeskedtünk, de az, amit 

Ádám Valérián tesz, meghaladja 
az átlagember toleranciaszintjét” 
– nyilatkozta a jelenlegi helyettes 
rektor.

Ádám Valérián reakciója

Replikájában a tüntetéssorozat 
szervezőjeként ismert Ádám Va-
lérián arról beszélt, hogy az ál-
lásfoglalás egyetlen célt szolgál, 
mégpedig azt, hogy őt és a magyar 
oktatók és diákok jogaiért küzdő 
RMOGYKE-t lejárassák a közvé-
lemény előtt. Tudomása szerint a 
dokumentumot aláírói a Bethlen 
Gábor Alap központi irodájába is 
eljuttatták, akadályozva az egye-
sület anyaországi támogatását. 
Kérdésünkre, hogy írt-e fenyegető 
SMS-eseket vagy sem, Ádám Valé-
rián igennel válaszolt, ám hozzá-
tette cselekedetével lényegében a 
sajtónyilvánosságot szerette vol-
na elkerülni. „Nem a médiában 
akartam kiteregetni a szennyest, 
inkább magánüzenetekben jelez-
tem, hogy mivel nem értek egyet. 
Mert azt tudni kell: a MOGYE nem 
csak a román fél miatt jutott ide, 
ebben a magyar oktatók egy része 
legalább olyan hibás, mint a rektor 
és csapata” – szögezte le Ádám. Az 
RMOGYKE elnöke megígérte, hogy 
hamarosan hivatalos kimutatást 
készít arról, hogy kik is azok, akik 
egyhangúlag egyetértettek az ál-
lásfoglalással, mert tudomása sze-
rint a közgyűlésen az illetékesek 
fele sem jelent meg. 

T alán még élnek olyan maros-
vásárhelyiek, akik szemé-

lyesen is ismerték Maetz Ervin és 
Lobenschusz József mérnököket, 
esetleg, tudomásuk van arról, hogy 
házukat ők tervezték – hívta fel a 
fi gyelmet Orbán János művészettör-
ténész, a napokban szervezett művé-
szettörténeti konferencia szervezője, 
aki szeretne a két helyi mérnök tevé-
kenységéről, alkotásairól minél több 
emléket, dokumentumot összegyűj-
teni, akár magánszemélyektől is.

Nem eléggé feldolgozott még az az 
időszak, amelyben e két mérnök alko-
tott, ezért egyelőre viszonylag keveset 
tudnak a munkáikról, s rengeteget 
segítenének a személyes visszaemlé-
kezések – mondta a művészettörté-
nész. A nagyszabású munka, melybe 
a Maetzékre vonatkozó kutatás is be-
ágyazódik, a századfordulón, illetve 
az azt követő években, évtizedekben 
épített házak feltérképezésére irá-
nyul. A feldolgozás folyamatos, a Ma-
rosvásárhely Műemléki Topográfi ája 
projekt keretében az elmúlt években 
mintegy 200 emlék dokumentálását 
végezték el, az esetek többségében 
kutatással is kiegészítve.

„Kezdettől fogva a törekvéseink 
között szerepelt, hogy az összegyűlt 
tudásanyagot elérhetővé tegyük az 
érdeklődők számára. Online adat-
bázisunk ezeknek az emlékeknek az 
adatlapjait fogja tartalmazni, első 

körben mintegy 50 darabot. Mindez a 
topographia.ro honlapon érhető el” – 
tudtuk meg Orbán Jánostól, aki Maetz 
Ervin és Lobenschusz József közösen 
tervezett 1910-es évekbeli lakóházai-
ra vonatkozó kutatásait mutatta be a 
rendezvényen. „Egyelőre öt kimagasló 
építészeti kvalitást képviselő munká-
jukat emelhetjük ki ebből az időszak-
ból, java részük jó állapotban fennma-
radt, egyet azonban a közelmúltban 
felújítottak, átalakítottak. Ezek az épü-
letek a város kulturális örökségének 
szerves részei, s ilyenként is kellene vi-
szonyulnunk hozzájuk” – tette hozzá.

A város színeváltozása című épí-
tészettörténeti konferenciára immár 
negyedik alkalommal került sor Ma-
rosvásárhelyen. Idén a városkép át-
alakulásának kutatására, a levéltári 
és képi források értelmezési lehetősé-
geire összpontosítottak a kutatásaikat 
ismertető építészettörténészek, mű-
vészettörténészek, az egyes városré-
szek, épületek, vagy forráscsoportok 
példáján keresztül. A marosvásárhe-
lyi építészet hangsúlyaihoz igazodva 
kitüntetett szerep jutott a dualizmus 
építészetének. (Antal Erika)

A város múltját kutatják

M arosvásárhelyen december 
6-án, csütörtökön  délután 

kapcsolják fel a díszkivilágítást és 
akkor borul ünnepi fénybe a főtéri 
karácsonyfa is. A gyerekeket in-
dulásra készen várja majd a Miku-
lás-busz is, amellyel karácsonyig 
lehet majd közlekedni a városban. 
A főtéren felállított színpadon 17.30 
órakor Smiley koncertezik.  Mint a 
marosvásárhelyi városháza sajtószó-
vivőjétől Cosmin Blagatól megtudtuk 
december 7-én, pénteken megnyitják 
a Ligetbe felszerelt korcsolyapályát, 
s ott is koncertekkel, meleg teával 
és forralt borral várják a városlakó-
kat. A 18 órai műsor keretében And-
rei Chelbezan szolgáltatja a zenét 

és Krixie koncertezik. A megnyitó 
napján a korcsolyapályát mindenki 
ingyen használhatja, azután a gye-
rekeknek egy jegy ára másfél órára 8 
lej, felnőtteknek 10 lej. Akinek nincs 
korcsolyája bérelhet a helyszínen 12 
lejért, s ugyanannyit kell fi zetni a 
korcsolyaélek megfenéséért is.

Szászrégenbe december elsején 
kapcsolták fel a díszkivilágítást és 
akkor nyitották meg a korcsolya-
pályát is. Másfél órás turnusokban 
lehet a jégen siklani, a gyerekjegy 4 
lej, felnőttjegy 6 lej, korcsolyabérlés: 
5 lej. Segesváron is  december elsején 
nyitották meg a korcsolyapályát, 10 
órától indul a program és itt ingyen 
lehet korcsolyázni. (Simon Virág)

Díszvilágítás és korcsolyapálya

Maetz Ervin és Lobenschusz 
József közös tervezésű háza 
kissé átalakítva
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