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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Részarányuknak megfelelő 
képviseletben reménykednek a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógy-
szerészeti, Tudomány- és Tech-
nológiai Egyetem (MOGYTTE) 
magyar oktatói és diákjai. Az 
intézményben zajló választáso-
kon egyelőre egyetlen főtanszék 
élére sem került magyar tanár.

 » SZUCHER ERVIN 

A vezetőhelyettesi pozíciók 
megtartásában, esetleg egy 
főtanszékvezetői tisztség 

megszerzésében reménykednek a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetem (MOGYTTE) magyar ok-
tatói. Az intézmény jelenlegi pro-
rektora, Nagy Előd a Krónikának 
elmondta, annak dacára, hogy az 
utóbbi évben mintegy 20 százalék-
ra csökkent a kisebbségi jelenlét az 
1945-ben kizárólag magyar nyelvű 
egyetemként létrehozott intézmény-
ben, kollégái többségével együtt 
még mindig bízik a demokratikusan 
elosztott képviseletben. Amint arról 
beszámoltunk, a vásárhelyi egyete-
men elkezdődött a főtanszékek ve-
zetőségének megválasztása, ezzel 
egy időben jelölteket állítanak a kari 
tanácsokba és az egyetem szenátu-
sába. Eddig egyetlen főtanszék élére 
sem került magyar oktató, de Nagy 
Előd szerint a gyógyszerészeti karon 
tartandó holnapi választásokon van 

esély megszerezni a vezetőségi posz-
tot. A következő „fordulót” január 
30-án tartják, ekkor dől el, ki lesz a 
következő években a szenátus elnö-
ke. A 2020-as esztendő lesz az első 
év, amikor a rektori széket pályázat 
útján lehet elnyerni, egyelőre nem 
tudni, hogy a jelenlegi rektor, Leo-
nard Azamfi rei próbálkozhat-e har-

madik mandátuma megszerzésére. 
Az érvényben lévő jogszabály szerint 
nem, viszont a rektori konferencián 
tárgyaltak alapján talán igen. Ott 
ugyanis felvetődött, hogy kormány-
határozattal ki lehetne csikarni a 
harmadik mandátum megpályázá-
sát is. Arról is vita folyik, hogy a Pet-
ru Maior Műszaki Egyetemmel való 

DEMOKRATIKUS KÉPVISELETBEN REMÉNYKEDNEK A MAROSVÁSÁRHELYI ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI EGYETEM MAGYAR OKTATÓI

Vezetőhelyettesek maradnának a magyarok

Lefele vagy felfele? Nem tudják a magyar oktatók, merre vezet képviseletük útja az egyetemen
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egyesülése után az orvosi egyetem 
ugyanaz a jogi személy maradt-e 
vagy sem. Az okiratok szerint min-
denképpen, viszont azok szerint, 
akik nyolc év után továbbra is 
tisztségben szeretnének maradni, 
újonnan létrehozott entitás. Mivel 
a marosvásárhelyi egyetemen a ve-
zetőség eddig is érdekének megfe-
lelően értelmezte a törvényeket, az 
is kérdéses, hogy sikerül-e megtar-
tani a rektorhelyettesi tisztséget, 
a jogrend alapján Nagy Előd biza-
kodó. A magyar prorektor szemé-
lyét azonban már nem választják, 
hanem az akkorra már sikeresen 
megméretkezett rektor jelöli ki. 
Kérdésünkre, hogy vállalna-e egy 
esetleges második mandátumot, 
Nagy elmondta, amennyiben a kö-
zösség javasolja, nem zárkózik el a 
feladattól. Ugyanakkor hozzátet-
te, hogy a rektornak három jelölt 
közül kell majd kiválasztania ma-
gyar helyettesét, minderre majd 
március folyamán lesz végleges 
válasz. Ezt követően a dékánokat 
választják meg, akik a maguk so-
rán kijelölik helyetteseiket, majd 
a megújulási folyamat április 20-
án az egyetem vezetőtanácsának 
megalakulásával zárul. A magyar 
tagozat képviselői, akik eddig til-
takozásuk jeléül kivonultak az 
intézmény szenátusából, ezúttal 
úgy döntöttek, részt vesznek mind 
a kari tanácsi, mind a szenátusi 
választásokon, az eredménytelen 
bojkott után így próbálják érvénye-
síteni a véleményüket.

 » A 2020-as 
esztendő lesz az 
első év, amikor 
a rektori széket 
pályázat útján 
lehet elnyerni. 

 » ANTAL ERIKA

A családon belüli, illetve a nők és a 
gyerekek elleni erőszak megelőzé-

se, kezelése, valamint az ezzel kapcso-
latos információk tudatosítása a célja 
annak a hétfőn kezdődött nemzetkö-
zi kampánynak, amelyet a Tizenhat 
akciónap a nők elleni erőszak ellen 
címmel indítottak. A kampányt Maros 
megyében a Kelet-európai Szaporo-
dás-egészségtani Intézet és a Maros 
Megyei Rendőr-főkapitányság bűnö-
zésmegelőzési osztálya szervezi, part-
nerségben a Maros Megyei Tanáccsal, 
illetve számos civil szervezettel. Ahogy 
a megyei tanács nagytermében meg-

tartott kampányindító eseményen el-
hangzott, évről évre egyre több civil és 
állami szervezet, intézmény kapcso-
lódik be a nemcsak fi gyelemfelkeltő, 
de gyakorlati hasznú rendezvénybe. 
Elena Micheu, a kezdeményező inté-
zet vezetője elmondta, noha az év va-
lamennyi napján ezzel foglalkoznak, 
most különös hangsúlyt fektetnek a 
tájékoztatásra, arra, hogy minél több 
emberhez, családhoz eljusson az in-
formáció arra vonatkozóan, mit tehet-
nek, hova fordulhatnak fenyegetettség 
vagy erőszak esetén az érintettek, nők 
és gyerekek. Ebből a célból a Maros 
megyei rendőrséggel, a megyei könyv-
tárral, a szociális és gyermekjogvédel-

mi igazgatósággal és az akcióhoz kap-
csolódó civil szervezetekkel közösen 
oktatási-nevelési, felvilágosító progra-
mokat szerveznek. Plakátokat ragasz-
tanak ki iskolákban, könyvtárakban 
és minden olyan intézményben, ahol 
naponta több ember megfordul, kár-
tyát is osztogatnak, amely befér egy 
pénztárcába, és azokat a telefonszá-
mokat tartalmazza, amelyek azonnal 
hívhatók szükség esetén. A kártyán a 
112-es segélyhívószámon kívül a gyer-
mekjogvédelmi hivatal ingyenesen 
hívható telefonszáma, a 0800-800883, 
valamint a családon belüli erőszak 
elleni központ 0265-255931-es száma 
is megtalálható. Az erőszakot semmi 

nem indokolja jelszóval marosvásár-
helyi és kolozsvári képzőművészek 
alkotásaiból nyílt kiállítás a megyei 
tanács előcsarnokában. A továbbiak-
ban kerekasztal-beszélgetést, tanács-
adást, játékos felvilágosítást, iskolai 
tevékenységeket szerveznek, majd a 
kampány utolsó napján, december 
10-én összegzik a tapasztaltakat – 
mondta Elena Micheu. A nők elleni 
erőszak megszüntetésének világnapja 
elnevezésű emléknapot az aktivisták 
már 1981 óta november 25-én tartják. E 
napon ölték meg a Mirabal nővéreket 
– a Dominikai Köztársaság emberi jogi 
aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai 
diktátor parancsára.

Erdélyben is kampány indult az erőszak megelőzéséért

 » Különös 
hangsúlyt fek-
tetnek a tájé-
koztatásra, arra, 
hogy minél több 
emberhez, csa-
ládhoz eljusson 
az információ 




