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Romániában a magyar nyelvű 
képzést végzett informatikus 
hallgatók részaránya nem éri 
el a magyarság részarányát, 
ezért hiánypótló IT-szakoktatás 
indul a MOGYTTE-n – jelen-
tette ki a Krónikának Szilágyi 
Sándor Miklós. A marosvásár-
helyi egyetemi oktató szerint a 
világjárvány nem csökkentette 
a szakemberhiányt, inkább új 
lehetőségeket teremtett.

 » BÍRÓ BLANKA

I dén először indít magyar nyelvű 
informatikai képzést a Marosvá-
sárhelyi George Emil Palade Or-

vosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetem (MOGYTTE). 
Az őszi felvételi vizsgára szeptember 
4–9. között lehet jelentkezni. Szilá-
gyi Sándor Miklós egyetemi tanár, 
az induló szak felelőse és a képzési 
rendszer egyik mentora a Króniká-
nak elmondta, nem tevődik fel a 
kérdés, hogy „minek ennyi informa-
tikust képezni”, hiszen az országban 
még a koronavírus-járvány sújtotta 
gazdasági körülmények között is 
több tízezer informatikust tudnának 
a cégek akár azonnal alkalmazni. 
„Az informatikusképzés indításának 
nagyon szigorú feltételei vannak. Az 
országban az évenkénti pár ezer vég-
zett informatikus jóval kevesebb a 
szükségesnél, Romániában a magyar 
nyelvű képzést végzett informatikus 
hallgatók részaránya pedig nem éri 
el a magyarság részarányát. Úgy gon-
doljuk, hogy hiánypótló szakoktatás 
indul az egyetemen” – mutatott rá az 
oktató.

Az IT-ágazaton nem fog
a járvány okozta válság
Elmondása szerint a járvány első hul-
lámában világviszonylatban jelent-
kező leépítések nem mérsékelték az 
IT-szakértők hiányát, inkább újabb 
igényeket, lehetőségeket és szakirá-
nyokat teremtettek. Nélkülözhetet-
lenné vált többek között az online 
munkakörnyezetek, a digitalizált és 
robotizált rendszerek kiépítése vagy 
azok használata, karbantartása és 
fejlesztése, amelyek informatikus 
szakemberek millióit igénylik. A vi-
lágviszonylatban jelen lévő króni-
kus szakértőhiány az országban is 

tapasztalható, aminek következté-
ben a jól képzett informatikusok a 
legjobban kereső és legkeresettebb 
szakemberek közé tartoznak.

Az anyanyelvű oktatás előnyei
Magyar nyelvet beszélő hallgatók 
jelentkezését várják, ez valamilyen 
szinten behatárolja a potenciális 
jelentkezők körét, de nem szűkí-
ti le – mondta az egyetemi oktató. 
„Elsősorban azokból a térségekből 
számítunk hallgatókra, amelyekben 
a magyarság részaránya viszonylag 
magas. Azokat a tehetséges, motivált, 
informatika mellett elkötelezett hall-
gatókat várjuk, akik az IT területén 
terveznek karriert építeni, és akiket 
vonzanak az új technológiák, a kül-
földi tanulás és tapasztalatszerzés le-
hetősége” – fejtette ki Szilágyi Sándor 
Miklós. Hangsúlyozta, az informatika 
terén az anyanyelvű oktatás biztosítja 
a legjobban a különböző algoritmu-
sok és feldolgozási módszerek meg-
értését, alkalmazását és fejlesztését. 
A hatékony fogalomalkotás anyanyel-
ven sajátítható el leginkább, továbbá 
a gyors és hatékony fejlődés feltétele 
a szakma fogásainak alapos elsajátí-
tása, az alappillérek kiépítése.

Az egyetemi képzésben 17 magyar 
anyanyelvű, alapállású oktató vagy 
doktorandusz vesz részt, és az előa-
dások, valamint a laborgyakorlatok 
egyaránt magyar nyelven zajlanak. 
Az oktatók közül Gyenge Béla pro-
fesszor, Szilágyi Sándor Miklós 

professzor informatika habilitációs 
oklevéllel is rendelkezik, Iantovics 
Barna előadótanár szintén megvéd-
te informatika habilitációs tézisét. A 
képzésből részt vállal Haller Piroska 
és Lefk ovits Szidónia IT-előadótanár, 
valamint Finta Béla és Horváth Sán-
dor matematikus előadótanár is.

A szak felelőse kifejtette, az egye-
tem a város több mint 20 IT-cégével 
kötött együttműködési szerződést, 
amelyeknek köszönhetően a hallga-
tók számos szakmai gyakorlaton (in-
ternship) vesznek részt. Ugyanakkor 
a magyar nyelvű informatikaképzés-
re vállalkozó oktatók számos nem-
zetközi kutatási projektben vesznek 
részt (Horizon 2020, Horizon Europe, 
Chist-Era), megvalósítva és tovább 
erősítve ezáltal a nemzetközi kuta-
tási és oktatási együttműködéseket. 
Az informatika teljes tanulmányi 
programja (BSC, MSC, PhD) a Mérnö-
ki és Információtechnológiai Karon 
valósul meg. A hároméves alapkép-
zés (BSC) diplomavizsgával zárul, 
amely után a hallgatók megszerzik 
az informatikus oklevelet. Az infor-
matikusképzés mesteri programo-
kon keresztül folytatható (MSC). A 
magiszteri diploma megszerzésével 
lehetővé válik az informatika dok-
tori képzésben való részvétel (PhD), 
amelynek abszolválása révén a hall-
gató megszerzi a doktorátusi okle-
velet. A képzésről, a jelentkezésről, 
a felvételiről az egyetem honlapján 
szerezhető bővebb információ.

 » KRÓNIKA

Ferenc pápa elfogadta Jakubinyi 
György nyugalmazott gyulafehér-

vári érsek lemondását az örmény 
apostoli kormányzóságról és kinevez-
te a tisztségre Kovács Gergely gyula-
fehérvári érseket – közölte a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia az 
MTI-vel. A közlemény szerint a romá-
niai apostoli gregorián (ortodox) ör-
mények 1686-ban fogadták el az uniót 
Rómával. A Szentszék 1687-ben alapí-
totta meg az erdélyi örmény katolikus 
apostoli vikáriátust. A román állam és 

a Szentszék közötti konkordátum után 
1930. június 5-én Szamosújvár szék-
hellyel megalapították a mai Románi-
ában élő Örmény Rítusú Katolikusok 
Ordináriátusát. 1991-től az ordináriá-
tus személyi unióban van a Gyulafe-
hérvári Római Katolikus Érsekséggel. 
Jelenleg az ordináriátushoz négy plé-
bánia tartozik (Szamosújvár, Gyergyó-
szentmiklós, Erzsébetváros, Szépvíz), 
a hívek száma 384. Kovács Gergely 
1968. július 21-én született Kézdivá-
sárhelyen. 1987-ben kezdte meg teo-
lógiai tanulmányait Gyulafehérváron, 
majd 1990-ben Rómában, a Collegium 

Germanicum et Hungaricum növen-
dékeként folytatta a Gregoriana és a 
Lateráni Pápai Egyetemeken. 1993. jú-
lius 3-án szentelték pappá. Római ta-
nulmányait egyházjogi doktorátussal 
1996-ban fejezte be. Ezt követően egy 
évig Marosvásárhelyen volt segédlel-
kész, majd 1997 augusztusában visz-
szatért Rómába. 2000 júliusától pápai 
káplán. 2012 februárjától Márton Áron 
szentté avatási ügyének posztulátora. 
2019. december 24-én Ferenc pápa ki-
nevezte gyulafehérvári érsekké. 2020. 
február 22-én szentelték püspökké és 
iktatták be hivatalába.
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péntek–vasárnap

Édes RMDSZ-es bosszú,
zavaros jövőkép

Még ha csak véletlenül is időzítették ugyanazon napra a ro-
mániai pártok támogatottságáról szóló legfrissebb felmérés 
ismertetését a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági in-
dítvány tervezett parlamenti vitájával, egyáltalán nem elkép-
zelhetetlen, hogy befolyásolta a parlamentben tevékenykedő 
pártok magatartását, és ezzel az indítványt benyújtó szociál-
demokraták kudarcához is hozzájárult. A felmérés ugyanis 
azt mutatja, hogy a PSD – amely a négy évvel ezelőtti válasz-
tás nyomán még mindig a legnagyobb frakcióval rendelkezik 
a parlamentben, ám azóta ellenzékbe szorult – nemhogy 
nem tudta kihasználni a november óta kisebbségben kor-
mányzó liberálisok számos botlását, hanem nyolc hónapja a 
legalacsonyabb támogatottsággal rendelkezik, miközben a li-
berálisok továbbra is magabiztosan vezetnek, még ha távol is 
állnak attól, hogy egyedül alakíthassanak kormányt. Ez pedig 
így, kevesebb mint egy hónappal az önkormányzati választá-
sok előtt már komoly jelzésértékkel bír, és az eddigi tapaszta-
latok alapján valami nagyon durva hibát kellene elkövetniük 
ahhoz a liberálisoknak, hogy a decemberben esedékes parla-
menti választások célegyenesére ne hasonló mértékű előny-
nyel forduljanak rá. Már csak emiatt sem számít különösebb 
meglepetésnek, hogy az RMDSZ is csatlakozott a liberálisok 
koalíciós partnerének már rég bejelentkezett Mentsétek meg 
Romániát Szövetséghez (USR) és a Népi Mozgalom Párthoz 
(PMP), amelyek nemcsak a kormánybuktató indítvány meg-
szavazását tagadták meg, de még az ülésteremből is kivo-
nultak, hogy még a határozatképességet se biztosítsák. Az 
RMDSZ ugyan a határozatképesség biztosítását előzetesen 
megígérte, de végül mégsem állta a szavát – ami a pillanat-
nyi állás ismeretében nem a hétköznapi moralitás, hanem a 
politikai racionalitás szempontjai szerint értékelendő. Ráadá-
sul ezzel alkalma is volt visszavágni a szociáldemokratáknak 
azért, mert nemhogy nem akarták ellensúlyozni a Iohannis ál-
lamfő által gerjesztett újabb magyarellenes hullámot, hanem 
még ők is beleálltak, és egyrészt keresztülvitték a parlamen-
ten a régóta jegelt PSD-s javaslatot a trianoni diktátum évfor-
dulójának ünnepnappá nyilvánításáról, másrészt még egy 
olyan, egyértelműen alkotmányellenes törvényjavaslattal is 
előálltak, amely megtiltaná az autonómiával kapcsolatos tör-
vénytervezetek beterjesztését. Persze ez a mostani erőviszo-
nyok között a sebesült oroszlán rugdosásának, és konjunk-
turális lépésnek tekinthető, ha a következő időszakban úgy 
kívánja az érdekük, bizonyára nem haboznak szembemenni 
a kormánnyal. A legfőbb kérdés az, tényleg napirendre kerül-
het-e az, hogy az RMDSZ a decemberi parlamenti választások 
után koalícióra lépjen az utóbbi években a magyarellenesség 
zászlóvivőjéül szegődött liberálisokkal és a jobboldali-liberá-
lis USR–PLUS tandemmel. Kelemen Hunor szövetségi elnök 
nem zárta ki egyértelműen ennek a lehetőségét, ugyanakkor 
ehhez több feltételnek is teljesülnie kell.

A jelenlegi állás szerint a liberálisok a voksok valamivel 
több mint 30 százalékára számíthatnak, az USR–PLUS pe-
dig 18-ra. Ez elvileg elég is lenne a többséghez, ám egyrészt 
azért az urnáknál általában nem ugyanolyan eredmények 
születnek, mint a közvélemény-kutatásokban. Másrészt az 
is kérdéses, mennyire lesz stabil az USR–PLUS két tagpártjá-
nak egymással szembeni viszonya. Ezért, illetve a biztonság 
kedvéért sem árthat egy újabb koalíciós partner. Kérdéses, 
hogy a PMP-nek, amely jelenleg messze a parlamenti küszöb 
alatt áll, sikerül-e majd bejutnia – bár eddig egy-egy huszáros 
magyarellenes kampánnyal sikerült visszahoznia a sírból a 
parlamenti jelenlétet. Ha bejut, akkor az RMDSZ-re valószínű-
leg már nem lesz szükség a kormányzáshoz. Ha viszont nem, 
akkor már nem kizárt, hogy megcsörren Kelemen Hunor tele-
fonja. Persze ehhez még az RMDSZ-nek is meg kell ugrania a 
bejutási küszöböt, de ez elvileg nem lehet nehéz – elegendő 
lesz majd a kampányban Iohannis államfő magyarellenes ki-
rohanásait idézni félóránként, hogy mozgósítsák a magyar 
szavazókat. Az igazán kényes helyzet ez után állna elő. Akkor, 
amikor Iohannis pártjával és kormányával kell majd esetleg 
egyezkedniük az RMDSZ-es illetékeseknek az együttműkö-
désről. Nagy kérdés, milyen, nemcsak a saját maga, hanem 
az egész magyar közösség számára kedvező feltételeket tud-
na kicsikarni az RMDSZ. Még ennél is nagyobb az, hogy a Ra-
reș Bogdan egykori televíziós műsorvezető leigazolásával a 
primitív magyargyűlöletben kimerülő hiszteroromán soviniz-
mus képviseletét teljes mellszélességgel felvállaló liberálisok 
ezekből mennyit lennének hajlandóak teljesíteni.

A legeslegnagyobb kérdés viszont az, hogy ilyen körülmé-
nyek között, ilyen potenciális partnerekkel, ha az RMDSZ nem 
lesz királycsináló szerepben, egyáltalán érdemes-e a kor-
mányzásban gondolkodni.
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Kell a magyar informatikus

Számítanak. A világviszonylatban jelen lévő krónikus szakemberhiány
az országban is tapasztalható
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Kovács Gergely az apostoli kormányzó




