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A Marosvásárhelyi Orvosi, 
Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetem orvosi 
szakja volt a legnépszerűbb idén 
a magyar diákok körében, a fel-
vételizők több mint fele nem „fér 
be” a 120 tandíjmentes helyre. A 
gyógyszerészetis helyek ugyan-
akkor nem telnek be a vasárnapi 
felvételi nyomán. A legtöbb fi atal 
azért szeretne bejutni a marosvá-
sárhelyi felsőoktatási intézmény-
be, hogy magyarul folytathassa 
tanulmányait.

 » ANTAL ERIKA

A fi zikai távolságtartásra vonat-
kozó szabályok betartásával 
szervezték meg a felvételi vizs-

gát vasárnap a Marosvásárhelyi Or-
vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetemen, amelyen 
magyar nyelven orvosi, általános asz-
szisztensi, fogorvosi és gyógyszeré-
szeti szakokon hirdettek felvételit. A 
magyar anyanyelvű diákok számára 
az orvosi szakon 120 helyet hirdettek, 
valamennyi tandíjmentes: összesen 
273 magyar felvételiző jelentkezett. 
Az általános asszisztensi szakra meg-
hirdetett 60 helyre 91-en pályáztak, a 
fogorvosin 45 hely volt, és 63-an felvé-
teliztek. A gyógyszerészetin az 50 hely-
re csupán 39-en felvételiztek – tudtuk 
meg Ábrám Zoltán professzortól. A 
mesterképzésre való beiratkozást és 
felvételit szeptember elején tartják.

Könnyebbnek tűnt 
az idei felvételi
Vasárnap reggel 9 órakor engedték 
be a diákokat az egyetem udvarára 
és épületébe, 10-kor már kiosztot-
ták a feladatlapokat – osztotta meg 
a Székelyhonnal egy vizsgázó, aki 
Sepsiszentgyörgyről érkezett, és fog-
orvosi szakra jelentkezett. Idén érett-
ségizett, és erre készült évek óta. „Jól 
ment, én úgy gondolom, sikerülni 
fog. Legalábbis remélem” – válaszolta 
érdeklődésünkre. A vizsgáról kijövők 

között voltak „visszatérők” is. Például 
az egyik szilágysági lány most vizsgá-
zott másodjára. Úgy tapasztalta, hogy 
„tavaly sokkal nehezebb volt, most 
nem tűnt annyira nehéznek”. Általá-
nos orvosira felvételizett, sebész sze-
retne lenni. Azért jött Marosvásárhely-
re, mert magyarul szeretne tanulni. 
Édesanyja is elkísérte, jobban izgult a 
lányánál. Dániel is azért jött Maros-
vásárhelyre Csíkszeredából, hogy ma-
gyarul tanulhasson az orvosi szakon. 
Ő is úgy értékelte, hogy jól teljesített, 
reméli, bejut és ősztől megkezdheti a 
diákéletet.

Amint Ábrám Zoltán tájékoztatott, 
a végső felvételi jegy 70 százalékát 
az írásbeli vizsgán elért eredmény, 30 
százalékát pedig az érettségi jegyek 
átlaga képezi. Tekintettel a járvány-

helyzetre, idén nem szerveztek írásbe-
li vizsgát a rövidebb képzésekre, így a 
magyar nyelvű általános asszisztensi 
szakra sem. Itt a jelentkezők rangso-
rolása kizárólag az érettségi jegyek át-
laga csökkenő sorrendjében történik.

Ballagás július végén
Idén az egyetem végzősei július 30-
án, illetve 31-én ballagnak. Magyar 
vonatkozásban július 30-án 10 óra-
kor a fogorvosis, 12.30-kor a gyógy-
szerészetis, 15 órakor az asszisztens-
képzős, illetve 18 órakor az orvosis 
hallgatókat búcsúztatják ünnepélyes 
keretek között. A hagyományoknak 
megfelelően a magyar tagozat külön 
ünnepséget tart, ezúttal július 29-én 
18 órakor a marosvásárhelyi Várt-
emplom kertjében.

 » BÍRÓ BLANKA

Beperelte az egészségügyi szakszer-
vezet Nelu Tătaru egészségügyi 

minisztert – azt kérik az igazságszol-
gáltatástól, kényszerítse a tárcave-
zetőt, hogy hivatalos dokumentum-
ban jogilag is hirdesse ki: országos 
járványhelyzet van. Az egészségügyi 
alkalmazottak bérezését szabályozó 
jogszabályokban ugyanis külön pa-
ragrafusok írják elő, hogy az országos 
járvány idején 55–85 százalék közötti 
pótlék jár. Ezt viszont a járványhelyze-
tet kihirdető dokumentum hiányában 
a kórházak többsége nem alkalmazza.

„Az Egészségügyi Világszervezet 
március 11-én kihirdette a világjár-
ványt. Eltelt öt hónap, és Romániában 
nem fogadtak el jogilag érvényes do-
kumentumot arról, hogy az országban 
is járványhelyzet van” – jelentette ki 

érdeklődésünkre Vasile Neagovici, a 
Sanitas szakszervezet Kovászna me-
gyei szervezetének elnöke. Mint rész-
letezte: az első hetekben még arra 
gyanakodtak, egyszerű mulasztásról 
van szó, ám azóta a szakszervezet 
hetente minden hivatalos csatornán 
eredménytelenül szorgalmazza a ren-
delet elfogadását. „Most már arra a kö-
vetkeztetésre jutottunk, szándékosan 
nem hirdetik ki az országos járvány-
helyzetet, hogy ne kelljen alkalmazni 
a törvényt, és kiadni a pótlékokat. Nem 
maradt más megoldás, az igazságszol-
gáltatáshoz fordultunk, hogy kikény-
szerítsük a rendeletet” – szögezte le.

Minden helyi szakszervezet a bíró-
sághoz fordul, hogy a kórházak fenn-
tartójától – a minisztériumtól vagy az 
önkormányzatoktól – kérjék a március 
11-e óta járó, de elmaradt pótlékokat.
Neagovici arra is kitért, hogy a kórhá-

zak egy része – mintegy 40 százalék – 
a rendelet nélkül is kiadta a pótlékokat 
az alkalmazottainak, ami hatalmas 
elégedetlenséget szült azok körében, 
akik ebben nem részesültek. Erről az 
egyenlőtlenségről is kikérték a minisz-
térium álláspontját, de nem kaptak 
választ. A szakszervezet szerint a kor-
mány és a parlament több jogszabályt 
is elfogadott a koronavírus-járvány él-
vonalában küzdő egészségügyi alkal-
mazottak „jutalmazására”, a káoszban 
a jogszabályok egy részét alkalmaz-
zák, a többit nem, mert nincs rá pénz, 
és a fi nanszírozási forrást nem jelölték 
meg. „Nem kellett volna elbonyolítani 
méltánytalanságot szülve, hiszen már 
2017-ben gondoltak arra a jogalkotók, 
hogy lehet egy országos járványhely-
zet, és leszabályozták az 55–85 szá-
zalék közötti pótlékok odaítélését” – 
emelte ki Vasile Neagovici.

 Erdélyi tudósítások 2020. július 28.
kedd

A kisebbségi életek 
is számítanak

Akár még szimbolikus jelentőségűnek is tekinthet-
jük, hogy éppen száz évvel a magyar nemzet jelentős 
részét idegen fennhatóság alá kényszerítő trianoni 
diktátum aláírása után második esélyt kaptunk arra, 
hogy támogatást szerezzünk az Európában élő ki-
sebbségek körében a jelentős számban kisebbségek 
lakta nemzeti régiók közvetlen uniós támogatását 
célzó polgári kezdeményezéshez.

Mint ismeretes, a Székely Nemzeti Tanács által 
útjára indított kezdeményezéshez összegyűlt ugyan 
a szükséges egymillió támogató aláírás, azonban a 
másik feltétel, hogy az EU legalább hét tagállamában 
a lakosság számának megfelelő arányú polgár támo-
gassa, már nem. Mivel az aláírásgyűjtést a határidő 
tavaszi lejárta előtti hónapokban már akadályozták 
a járvány miatt elrendelt korlátozások, az EU illeté-
kes fórumai méltányosan jártak el, és engedélyez-
ték, hogy a már futó polgári kezdeményezésekhez 
még néhány hónapig gyűjtsék az aláírásokat. Ezzel a 
nemzeti régiókról szóló akció számára is megadatott 
az esély, hogy a tagállami kvótát is teljesítse.

A most ismét útjára indult aláírásgyűjtés során a 
szervezők a jelek szerint igyekeztek semmit sem a vé-
letlenre bízni: a közismert dokumentumfilmes, Pesty 
László személyében egy profit bíztak meg a népsze-
rűsítő kampány megszervezésével és lebonyolításá-
val, és annyi már látszik, hogy nem kispályás akciót 
tervez. Elvégre sikerült olyan, nemzetközileg ismert 
személyiségeket megszereznie a kampány arcának, 
mint Bölöni Lászlót, az ügyet pedig támogatja többek 
között Hosszú Katinka is.

Bár a nyugat-európai nemzetiségek másfajta szociali-
zációja, másfajta prioritásai miatt a szervezőknek nem 
lesz könnyű dolguk, az akció szlogenje – Minority Lives 
Matter, vagyis a Kisebbségi életek számítanak –, már 
alkalmas arra, hogy Nyugaton is felkapják a fejüket. 
Hiszen egyértelműen rímel az Egyesült Államokban és 
Nyugat-Európában is számos utcai tüntetéshez vezető 
Black Lives Matter mozgalom szlogenjére. Más kérdés 
persze, hogy az ezen tüntetésekhez kapcsolódó, az An-
tifához hasonló szélsőséges mozgalmak által szerve-
zett rombolások és szobordöntögetések, a történelem 
átírására irányuló ideologikus kezdeményezések akár 
még be is árnyékolhatják a kezdeményezést. A fi gyelem 
felkeltésére ugyanakkor mindenképpen jó.

Ráadásul Pesty László a Magyar Hírlapban a na-
pokban megjelent interjújában azt is elárulta, hogy a 
kampány célja a székely „brand”, azaz a székelység 
létezésének megismertetése, tudatosítása Európa né-
pei körében. Ez is üdvözlendő, ugyanakkor nem árt vi-
gyázni arra, hogy ne szoruljon háttérbe a többi, elcsa-
tolt területen – gyakran szintén tömbben – élő magyar 
közösség sem. Nem csupán a székely, hanem az egész, 
a világháborúban győztes hatalmak által saját geopoli-
tikai érdekeik miatt száz évvel ezelőtt kisebbségi sorba 
taszított magyar közösség helyzetének megismerteté-
sét célul kell kitűzni, amire ez a kampány kiválóan al-
kalmas lehet. Főleg, ha sikerülne hozzá további, akár 
külföldi ismert személyek támogatását is megszerezni. 
Köztudott, hogy az akció esetleges sikere – az ambició-
zus terv újabb egymillió aláírás összegyűjtése – csupán 
részsiker lesz majd, hiszen az csak azt eredményezi, 
hogy az EU illetékes szervei egyáltalán fontolóra ve-
gyék az uniós szintű jogi rendelkezések elfogadását a 
kisebbségek lakta régiók támogatását illetően.

Ellendrukkerekben nem lesz hiány, máris napvi-
lágot láttak olyan, gyaníthatóan a román titkosszol-
gálatok szerető gondoskodása nyomán született ro-
mán elemzések, amelyek a nemzeti régiókról szóló, 
illetve a másik, szintén a kisebbségek helyzetének 
EU-szintű jogi rendezését célzó Minority SafePack 
című polgári kezdeményezést a térség stabilitásának 
aláásására alkalmas lépésként próbálják beállítani. 
Ami igencsak sajátos hozzáállás a magát a kisebbsé-
gek nagy barátjának beállító Románia kiművelt fői ré-
széről, de legalább megteszik azt a szívességet, hogy 
közvetve elismerik: tényleg nem tartják érdeküknek, 
hogy az országban élő, több mint 1,2 milliós magyar 
közösség otthon érezze magát.

A küzdelem tehát több fronton zajlik, de a kitartás, 
az összefogás és nem utolsósorban a profizmus je-
lentős sikert is hozhat.
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Túljelentkezés a magyar orvosin
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Nem hirdetett járványhelyzetet a szaktárca

Bejutnának. Még mindig vonzó a marosvásárhelyi orvosi egyetem




