
ÁLOM MARAD A MAGYAR OKTATÁS AZ AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEMEN

Elrománosított magyar
agrárképzés Kolozsváron

A 150 évvel ezelőtt alakult kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyete-
men ma már csak a régi épületek emlékeztetnek a magyar múltra. A tanin-
tézet vezetősége 1990 óta elzárkózik a magyar tagozat létrehozásától, holott 
az ötvenes években magyar fakultás is működött. Farkas Zoltán agronómus-
sal, a felsőfokú erdélyi magyar nyelvű szakoktatás kutatójával beszélget-
tünk. Elmondta, a kolozsvári agrártudományi egyetemen az utóbbi harminc 
évben alig vettek fel magyar anyanyelvű tanársegédeket, így kifogytak a 
magyar szaktanárok, a helyzeten csak egy önálló mezőgazdasági kar létre-
hozása segíthetne. 6.»

A kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem továbbra is elzárkózik a magyar tagozat létrehozásától

„Megalázott”
forradalmárok
Kellemetlen félreértésre adott 
okot Marosvásárhely forradalmár-
jai és a városháza közti kommu-
nikációhiány. Az önkormányzat 
nem értesítette az illetékeseket, 
hogy javítás végett leszerelte az 
áldozatok emlékművének egy 
részét, a megcsonkított alkotással 
szembesülő December 21. Maros-
vásárhely Mártír Város Egyesület 
tagjai pedig a hősi halottak emlé-
kének meggyalázására gyanakod-
tak.  2.»

„Boldog lúzerek”
a blokk előtt
Meg lehet-e értetni a kommunista 
diktatúrát a rendszerváltás után 
született nemzedékkel? Erre tett 
kísérletet a kolozsvári YZ Intézet 
a Gyere le a blokk elé – 1989 előtt 
és után című konferenciáján. Bár 
nem éltek benne, a mai fi atalokat 
érdekli a kommunista diktatúra 
– győződhettünk meg a rendezvé-
nyen, amelyet interaktív kiállítás-
sal színesítettek. 2.»

Bíróság dönt
Makkai leváltásáról
Makkai Gergely volt marosvásár-
helyi alpolgármester megtámad-
ta a közigazgatási bíróságon a 
leváltásáról szóló önkormányzati 
döntést. Miközben a felperes állí-
tása szerint „a becsületét védi”, a 
tanácsosok úgy vélik, a menesz-
tett tisztségviselő csupán azért 
harcol, hogy továbbra is felvehes-
se fi zetését. 4.»

Ne „büntetőszázad”
legyen a szakiskola
Azok a gyerekek is líceumban 
folytathassák tanulmányaikat, 
akiknek a képességvizsga után 
kiszámított átlaga nem éri el az 
ötöst – ilyen értelemben mó-
dosítaná a középiskolai beju-
tásra vonatkozó módszertant a 
tanügyminiszter által közvitára 
bocsátott tervezet. Ugyanis nem 
szeretnék, ha a szakiskolákra 
„büntetőszázadként” gondolná-
nak a diákok. 4.»

 » A felsőfo-
kú tanintézet 
vezetősége 1990 
óta elzárkózik a 
magyar tagozat 
létrehozásától, 
holott az ötvenes 
években magyar 
fakultás is műkö-
dött.
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Elnökválasztás második fordulója:
kirívó magyar távolmaradás 5.»

A „kaput, falat”
döngető Ady
emlékezete  9.»

Akár magyar–román harc
is lehet az Eb-jegyért  11.»
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