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Vezetőhelyettesek maradnának
Demokratikus képviseletben reménykednek az orvosi egyetem magyar oktatói
• Részarányuknak
megfelelő képvise-
letben reménykednek
a Marosvásárhelyi
Orvosi, Gyógyszeré-
szeti, Tudomány és
Technológiai Egye-
tem (MOGYTTE) ma-
gyar oktatói és diák-
jai. Az intézményben
zajló választásokon
egyelőre egyetlen
főtanszék élére sem
került magyar tanár.

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

A vezető-helyettesi pozíciók 
megtartásában, esetleg egy 
főtanszékvezetői tisztség 

megszerzésében reménykednek a 
Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógysze-
részeti, Tudomány és Technológiai 
Egyetem (MOGYTTE) magyar okta-
tói. Az intézmény jelenlegi prorek-
tora, Nagy Előd lapcsaládunknak 
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. 

Hogyan tovább, Azamfirei?
A marosvásárhelyi egyetemen 
elkezdődött a főtanszékek veze-

tőségének megválasztása, ezzel 
egy időben jelölteket állítanak a 
kari tanácsokba és az egyetem 
szenátusába. Eddig egyetlen fő-
tanszék élére sem került magyar 
oktató, de Nagy Előd szerint a 
gyógyszerészeti karon tartandó e 
heti választásokon van esély meg-
szerezni a vezetőségi posztot. A 
következő „fordulót” január 30-án 
tartják, ekkor dől el, ki lesz a kö-

vetkező években a szenátus elnö-
ke. A 2020-as esztendő lesz az első 
év, amikor a rektori széket pályá-
zat útján lehet elnyerni, egyelőre 
nem tudni, hogy a jelenlegi rek-
tor, Leonard Azamfirei próbál-
kozhat-e harmadik mandátuma 
megszerzésére. Az érvényben lévő 
jogszabály szerint nem, viszont a 
rektori konferencián tárgyaltak 
alapján talán igen. Ott ugyanis 

felvetődött, hogy kormányhatá-
rozattal ki lehetne csikarni a har-
madik mandátum megpályázá-
sát is. Arról is vita folyik, hogy a 

Petru Maior Műszaki Egyetemmel 
való egyesülése után az orvosi 
egyetem ugyanaz a jogi személy 
maradt-e vagy sem. Az okiratok 
szerint mindenképpen, viszont 
azok szerint, akik nyolc év után 
továbbra is tisztségben szeretné-
nek maradni, újonnan létrehozott 
entitás. Mivel a marosvásárhelyi 
egyetemen a vezetőség eddig is ér-
dekének megfelelően értelmezte a 
törvényeket, az is kérdéses, hogy 
sikerül-e megtartani a rektorhe-
lyettesi tisztséget, a jogrend alap-
ján Nagy Előd bizakodó. A magyar 
prorektor személyét azonban már 
nem választják, hanem az akko-
ra már sikeresen megméretkezett 
rektor jelöli ki. 

Érvényesítenék véleményüket

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 kivá-
lasztania magyar helyette-
sét, minderre majd március 
folyamán lesz végleges vá-
lasz. Ezt követően a déká-
nokat választják meg, akik 
a maguk során kijelölik helyette-
seiket, majd a megújulási folyamat 
április 20-án az egyetem vezetőta-
nácsának megalakulásával zárul. 
A magyar tagozat képviselői, akik 
eddig tiltakozásuk jeléül kivonul-
tak az intézmény szenátusából, 
ezúttal úgy döntöttek, részt vesz-
nek mind a kari tanácsi, mind a 
sze nátusi választásokon, az ered-
ménytelen bojkott után így próbál-
ják érvényesíteni a véleményüket.

Eddig egyetlen főtanszék élére 
sem került magyar oktató
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A N T A L  E R I K A

A kampányt Maros megyében 
a Kelet-európai Szaporo-

dás-egészségtani Intézet és a Ma-
ros Megyei Rendőr-főkapitányság 
bűnözésmegelőzési osztálya szer-
vezi, partnerségben Maros Megye 

Tanácsával, illetve számos civil 
szervezettel. Ahogy a megyei tanács 
nagytermében megtartott kampány-
indító eseményen elhangzott, évről 
évre egyre több civil és állami szer-
vezet, intézmény kapcsolódik be a 
nemcsak fi gyelemfelkeltő, de gya-
korlati hasznú rendezvénybe.
Elena Micheu, a kezdeményező Ke-
let-európai Szaporodás-egészségtani 

Intézet vezetője elmondta, bár az év 
valamennyi napján ezzel foglalkoz-
nak, most kiemelt hangsúlyt fek-
tetnek a tájékoztatásra, arra, hogy 
minél több emberhez, családhoz 
eljusson a tudnivaló, mit tehetnek, 
hova fordulhatnak fenyegetettség 
vagy erőszak esetén az érintettek, 
nők és gyerekek. Ebből a célból a 
Maros megyei rendőrséggel, a me-
gyei könyvtárral, a szociális és gyer-
mekjogvédelmi igazgatósággal és az 
akcióhoz kapcsolódó civil szerveze-
tekkel oktatási-nevelési-felvilágosító 
programokat szerveznek. Az isko-
lákban, a könyvtárban és minden 
olyan intézményben, ahol naponta 
több ember megfordul, a plakátolás 
mellett olyan kártyát is osztogatnak, 
amely befér egy pénztárcába és azo-
kat a telefonszámokat tartalmazza, 
amelyek azonnal hívhatók szükség 
esetén. A 112-es segélyhívószám mel-
lett a gyermekjogvédelmi 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 jel-
szóval marosvásárhelyi és kolozsvári 
képzőművészek alkotásaiból nyílt 
kiállítás a megyei tanács épületének 

előcsarnokában. A továbbiakban 
kerekasztal-beszélgetést, tanács-
adást, játékos felvilágosítást, iskolai 
tevékenységeket szerveznek, majd a 
kampány utolsó napján, december 
10-én összegzik a tapasztaltakat  –
mondta Elena Micheu.

Kampány az erőszak ellen: mit tehetnek az érintettek?
• A családon belüli, illetve a nők és a gyerekek elle-
ni erőszak megelőzése, kezelése, valamint az ezzel
kapcsolatos információk tudatosítása a célja annak a
hétfőn kezdődött nemzetközi kampánynak, amely a 16
akciónap a nők elleni erőszak ellen címet kapta.

Világnappal hívják fel a figyelmet 
A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja elnevezésű emléknapot a 
nők elleni erőszak felszámolásáért küzdő aktivisták már 1981 óta november 
25-én tartják. E napon ölték meg a Mirabal nővéreket – a Dominikai Köztár-
saság emberi jogi aktivistáit – Rafael Trujillo dominikai diktátor parancsára.

A nők elleni erőszak ellen
A nők elleni erőszak megszüntetésének november 25-ei világnapja alkal-
mából a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 
ismételten megerősíti a családon belüli erőszak áldozatainak támogatása 
iránti elkötelezettségét – áll az intézmény szerkesztőségünkbe eljuttatott 
közleményében. Az igazgatóság keretében 2012 óta működik a családon 
belüli erőszakkal foglalkozó részleg, ahova évről évre több áldozat fordul 
segítségért. A világnap alkalmából felhívják a figyelmet, hogy mindany-
nyiunk felelőssége nyíltan elutasítani az erőszak bármilyen formáját és 
kiállni az áldozatok mellett. „Bátorítsuk a bántalmazott személyeket: ne 
tűrjék el az erőszakot, kérjenek idejében segítséget. A családon belüli 
erőszak áldozatai, a szemtanúk vagy azok, akiknek tudomásuk van konkrét 
esetekről, tárcsázzák a 112-es vagy a 0800-500333-as segélyhívószámot, 

illetve jelentsék a vezérigazgatóság családon belüli erőszakkal foglalkozó 
osztályán személyesen vagy a 0726-123330-as telefonszámon” – írják.




