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Mezei János közölte: az első száz zászló Gyergyóremetére kerül
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NEM SZABADULNAK MEG AZ ONLINE ÓRÁKTÓL A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI

Hibrid félévrajt az egyetemeken
Köztudott, hogy amennyiben nem 
ugrik meg drasztikusan a korona-
vírussal fertőzöttek száma, akkor 
február 8-án a legtöbb óvoda és 
iskola megnyithatja a kapuit. Azt 
viszont, hogy milyen forgató-
könyv mentén rajtol el a második 
szemeszter az egyetemeken, a 
bukaresti hatóságok – az autonó-
miára hivatkozva – a felsőoktatási 
intézményekre bízták. A legtöbb 
helyen hibrid rajt körvonalazódik, 
a döntést a többség a jövő héten 
hozza meg.

 » KRÓNIKA

H ibrid forgatókönyv szerint, vagyis 
egyrészt online, másrészt jelenléti 
oktatással kezdődik el a második 

félév az erdélyi egyetemeken. Az ez irá-
nyú döntés már meg is született a brassói 
Transilvania Egyetemen. A felsőfokú in-
tézmény szenátusának döntését ismer-
tető közlemény szerint február 22-én a 
hallgatók visszatérhetnek az egyetem 
falai közé, ám csak a szemináriumokra, 

laboratóriumi és más gyakorlatokra, az 
előadások továbbra is az online térben 
maradnak. Jó hír viszont a távolról érke-
ző egyetemistáknak, hogy a kollégiumok 
is újra megnyitják kapuikat. A Cenk alatti 
város egyetemén különben az október 28-
ai tanévkezdés óta kizárólag online zajlott 
az oktatás, és a január 16-án megkezdő-
dött vizsgaidőszakot is online bonyolítják, 
kivételt a zeneművészeti kar, illetve az or-
vosi kar néhány tantárgya jelenti.

Szintén a hibrid oktatás körvonalazó-
dik a kolozsvári székhelyű, ám Erdély 
számos városában karokat működtető 
Babeș–Bolyai Tudományegyetemen. 
Hivatalos döntés ugyan még csak jövő 
héten várható, de Daniel David rektor a 
Hotnews.ro portál érdeklődésére közöl-
te, valószínűleg minden kar a „vegyes” 
megoldást fogja választani. „A BBTE-n 
nem lesz egyetlen forgatókönyv, 22 na-
gyon különböző kar van, így mindenik 
maga határoz a hallgatók száma, a ren-
delkezésre álló tér és a profi l mentén” 
– mondta a rektor, jelezte: a karoknak 
hétfőig kell dönteniük, majd összeül az 
igazgatótanács. „Az én kérésem az, hogy 
ahol vissza lehet térni a  hagyományos 
formákhoz, legyenek jelenléti előadá-
sok. Úgy hiszem, a legtöbb kar a hibrid 
verziót fogja választani, mivel világos, 

hogy nem mondhatunk le az online-ról” 
– fogalmazta meg Daniel David.

A Temesvári Nyugati Egyetemen is jövő 
héten várható döntés, de Marilen Pirtea 
rektor bejelentése szerint a javaslat az, 
hogy tizennyolc kar közül a legtöbbön 
maradjon az online térben az oktatás, 
és csak egyes tevékenységeken kelljen a 
személyes jelenlét. Pirtea problémásnak 
nevezte ugyanakkor a kollégiumok meg-
nyitását olyan körülmények között, hogy 
a Béga-parti városban a fertőzöttségi ráta 
meghaladja az 5 ezreléket, konkrétumot 
viszont egyelőre nem mondott.

A Marosvásárhelyi George Emil Palade 
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 
Technológiai Egyetemen is hibrid módon 
kezdődik a második félév, ugyanúgy ahogy 
tavaly elkezdték az egyetemi évet – tudtuk 
meg az egyetem munkatársától. Kifejtette, 
ez azt jelenti, hogy az egészségügyi, a mér-
nöki és az informatikai szakokon a gyakor-
lati képzés a hallgatók jelenlétében zajlik, 
minden egyéb marad továbbra is online.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemen, a Partiumi Keresztény Egyete-
men, valamint a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetemen csak jövő héten döntenek 
arról, hogy milyen forgatókönyv mentén 
kezdődjön el a második félév, részleteket 
egyelőre nem közöltek.

 » GERGELY IMRE

Egyetlen eltávolított székely zászló után 
százat kellene kitűzni – ez a lényege an-

nak a közösségi kezdeményezésnek, ame-
lyet az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 
karolt fel. Az „Egy helyett százat!” mottóval 
elindított mozgalom apropója, hogy a gyer-
gyóremetei főtérről el kellett távolítani a szé-
kely, a magyar és a település zászlóját. Nem 
hagyhatták annyiban, helyi vállalkozók ke-
resték meg az EMSZ-t azzal, hogy a bírósági 
ítélet miatt levett székely zászló helyett más-
hol tűzzenek ki lobogókat.

Az EMSZ száz székely zászlót adományoz 
gyergyóremetei magánszemélyeknek, hogy 
házuk homlokzatára helyezzék ki. Mezei 
János, a pártszövetség társelnöke elmond-
ta, a zászlókat helyi kezdeményezők anyagi 
támogatásával szerezték be, zászlórúddal 
együtt adják át az igénylőknek, és ha szüksé-
ges, zászlótartót is be lehet szerezni az EMSZ-
nél. A zászlót átvevő magánszemélynek 
vállalnia kell, hogy ki fogja tűzni az ingat-
lanjára, és legalább két évig ott is marad. Az 
első száz zászló Gyergyóremetére kerül, így 

most a remeteiektől várják az igényléseket a 
lobogókra, de innentől kezdve mindenhol, 
ahol bírósági ítélet miatt el kell távolítani az 
önkormányzati épületre tűzött székely lobo-

gót, hasonló mozgalmat szerveznek. Ugyan-
csak ezt szeretnék elérni azon a tizennégy te-
lepülésen is, ahol már korábban megtörtént 
a zászló levétele.

Mozgalom a székely zászlókért: egy helyett százat

 » RÖVIDEN

Több oltást kér a Kolozs 
megyei prefektus
A Kolozs megyének kiosztandó korona-
vírus elleni védőoltás mennyiségének 
növelését kéri a központi hatóságoktól 
Mircea Abrudean prefektus. „Kérjük 
a mennyiség növelését, mert a megye 
szintjén nagyon nagy a kereslet. Ko-
lozs megye szintjén 30 oltóközpont áll 
készen” – jelentette ki csütörtökön a 
Kolozs megyei nagy oltási kedvre utalva 
a prefektus. Rámutatott azonban, hogy 
egyelőre nincs elegendő vakcina, és az 
oltóközpontok egy részét nem nyitották 
meg. A prefektus elmondása szerint 
Kolozs megyében jelenleg 12 oltóközpont 
van nyitva, és az érkező vakcinameny-
nyiség függvényében újabbak nyithatnak 
meg a Kolozsvár melletti Szászfenesen 
és Kajántón, illetve Bánff yhunyadon és 
Mócson is. Rámutatott, örvendetes, hogy 
Kolozs megye szintjén nagy az oltási haj-
landóság, eddig 12 821 személyt oltottak 
be. Mircea Abrudean arra is felhívta a 
fi gyelmet, hogy az országban a főváros 
után Kolozs megyében végzik a legtöbb 
koronavírustesztet napi szinten – sőt 
egyik nap több tesztet végeztek, mint Bu-
karestben –, szerinte Kolozsváron emiatt 
olyan magas még mindig az esetszám. Az 
utóbbi héten viszont a fertőzöttségi ráta 
csökkenni kezdett, a megyében csütör-
tökre 3,31 ezrelékre esett vissza. Mircea 
Abrudean úgy vélte, ha tovább tart a 
csökkenő tendencia, Kolozsváron febru-
ártól ismét megnyithatnak az éttermek, 
kávézók.

Ha a színész nem játszhat
Világszintű kihívás a koronavírus 
idején az előadó-művészet további 
útjainak keresése. Nem tudjuk, hogy 
meddig áll fenn ez az áldatlan állapot, 
így azt sem tudjuk, hogy mikor jön el az 
az idő, amikor megint felhőtlenül jár-
hatunk moziba, színházba, koncertekre 
– lehetőleg maszk nélkül. A Székelyhon 
Tv Nézőpont című műsorának legújabb 
vendége, Laczkó Vass Róbert, a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház színésze, 
magánénekes, akinek versei és publi-
cisztikái jelennek meg – a kolozsvári 
magyar kulturális élet tótumfaktuma, 
sokoldalú művész. Ha valamibe bele-
fog, azt szenvedéllyel, hozzáértéssel 
véghez is viszi. Folyamatosan keresi 
az utakat, hogy tartalmasan levezesse 
kreatív energiáit a színházon kívül is. 
Csakhogy ez az új helyzetben koránt-
sem volt könnyű. Laczkó Vass Róbert 
világutazó szerint az, hogy idén nem 
mehetett oda, ahova éppen kedve 
tartotta, nem tántorította el az utazás-
tól, belföldi tájakat fedezett fel. A szín-
művésszel Székely Blanka beszélget a 
Nézőpont soron következő adásában, 
pénteken, 12 órától a Székelyhon Tv 
Youtube-csatornáján.




