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A helyi rendőrség önállósítására 
készül Marosvásárhely polgár-

mesteri hivatala, amely így tenné 
hatékonyabbá a nem éppen pozitív 
megítélésű rendfenntartókat. A teg-
nap délutáni tanácsülésen azon-
ban másodjára is elhalasztották a 
kérdés megvitatását. Pedig Portik 
Vilmos, az intézmény átalakításával 
megbízott alpolgármester aznap je-
lentette be, hogy Marosvásárhelyen 
önálló jogi státust kapna a helyi 
rendőrség, amelynek munkájától 
sokkal nagyobb hatékonyságot vár 
el az új városvezetés. Hangsúlyozta: 
mindenki tisztában van a rendőrség 
lakossági megítélésével, mely sem-
miként nem nevezhető kedvezőnek. 
A rendfenntartók hosszú éveken ke-
resztül jóformán Dorin Florea meg-
hosszabbított karjaként működtek: 
a volt polgármester a helyi rendőrség 
felhasználásával hozta meg a ma-
gyar lakosság megfélemlítését szol-

gáló döntéseket. A karhatalmiak vol-
tak azok, akik gáncsolták a Székely 
Szabadság Napja megszervezését, a 
huszárok március 15-i lovasfelvonu-
lását, és pénzbírsággal fenyegették 
azokat, akik házaikra ki merték ten-
ni a kétnyelvű utcanévtáblákat vagy 
a székely zászlót. Az új városvezetők 
szerint az intézményre szükség van, 
de több odafi gyeléssel és odaadással 
hatékonyabbá lehetne tenni. Ennek 
dacára a délutáni tanácsülésen épp 
az alpolgármester javaslatára má-
sodjára is lekerült a napirendi pon-
tok közül az átszervezésre vonatkozó 
határozattervezet. Az önkormányzati 
képviselők ugyanis fokozni szeretnék 
a helyi rendőrök jelenlétét a közle-
kedés irányításában és ellenőrzésé-
ben, a járőrözésben, a szemetelőkkel 
szembeni fellépésben és a kereske-
delmi egységek ellenőrzésében. A ta-
nácsosok a parkolások ellenőrzését is 
a fekete egyenruhásokra bíznák.

A statisztikai adatokból ugyanis ki-
derül, hogy az év elejétől a rendőrök 

1237 gépkocsivezetőt bírságoltak til-
tott helyen való megállás és 6856-ot 
szabálytalan parkolás miatt. A szám 
nagynak tűnhet, de olvasóink pana-
szai és saját tapasztalataink alapján 
nem az. A kapu ki- és bejárata elé 
parkoló autókhoz kihívott járőrök 
a gépkocsi-tulajdonos személye 
függvényében szab ki pénzbírságot, 
vagy csak fi gyelmeztetnek. A Borsos 
Tamás és a környező kisutcákban 
számos belügyminisztériumi alkal-
mazott a magánházak bejárata előtt 
hagyja autóját, és csak arról „gon-
doskodik”, hogy szélvédőjén, jól lát-
ható helyen ott legyen a rendőrségi 
jelvény. Azontúl, hogy a belügyisek 
megússzák a bírságot, nem egy eset-
ben fenyegetni kezdik az őket jelentő 
háztulajdonosokat.

Portik Vilmosnak más tapasztalata 
van; mint mondta, megválasztása 
után a városközpontban tesztelte a 
rendszert. Néhány napig nem fi zetett 
parkolási díjat, kíváncsian várva, 
hogy megbírságolják-e. Kiderült, a 

rend őrei vele már nem tettek kivé-
telt. Arról is beszámolt, hogy a pol-
gármesteri hivatal nem szándékozik 
a helyi rendőrség csúcsvezetésében 
személyi változásokat eszközölni. El-
mondta, Raul Matiş versenyvizsgával 
foglalta el az igazgatói tisztséget, őt 
nem lehet, és nem is akarják elmoz-
dítani a posztjáról. Kérdésünkre, 
hogy lesz-e magyar aligazgatója a he-
lyi rendőrségnek, az alpolgármester 
nemmel válaszolt, hozzátéve, hogy 
a szerkezeti felépítésben nem szere-
pel ilyen tisztség. Arra viszont lehet 
számítani, biztosított Portik, hogy 
a helyi rendőrséget közlékenyebbé, 
munkáját pedig átláthatóbbá tennék. 
Bár tudják, hogy intézkedésükkel 
nagy port kavarnának, az intézmény 
kétnyelvűsítését sem mulasztanák 
el. Hogy mindez mikorra várható, 
arra nem tudott pontos választ adni. 
Annyit mondott, hogy a kétnyelvű-
sítési folyamat „nagyon bonyolult”, 
ugyanis „nehéz megtalálni minden-
nek a magyar megfelelőjét”.

Önállósítanák és kétnyelvűsítenék a marosvásárhelyi rendőrséget
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A következő napokban-he-
tekben döntenek az erdélyi 
magyar egyetemek arról, hogy 
oltási igazoláshoz kötik-e a 
kollégiumok használatát az új 
tanévben. A kolozsvári Ba-
beș–Bolyai Tudományegyetem 
(BBTE) a nyáron védettségi 
igazolást kér a bentlakási szo-
bákat „szállodai rendszerben” 
használó diákoktól.

 » ZOLTÁN ILDIKÓ

A zoknak a diákoknak, akik 
saját célra használnák a ko-
lozsvári Babeș–Bolyai Tudo-

mányegyetem (BBTE) bentlakásait, 
fel kell mutatniuk az oltási igazolást 
– közölte a kolozsvári felsőoktatási 
intézmény. Ellenben azok az egye-
temi hallgatók, akiknek kötelező 
oktatási tevékenységük van a nyár 
folyamán, mentesülnek a kötelezett-
ség alól. „Ez az egyetemi autonómia 
szellemében született döntés, a más 
területekre vonatkozó hasonló elő-
írások analógiájára, szükséges, hogy 
ne alakuljanak ki Covid–19 járvány-
gócpontok a diákkollégiumokban a 
nyár folyamán, ami hatással lenne a 
városra, illetve a 2021–2022-es tanév 
kezdetére egyaránt (beleértve a hall-
gatók elszállásolását)” – indokolta a 
döntést az egyetem.

Júliusban dönt a BBTE
Soós Anna, a Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem rektorhelyettese a 
Krónikának elmondta: az igazgató-
tanács határozata alapján a BBTE 
megköveteli bentlakó diákjaitól az 
oltást. „Hiszen csak abban az esetben 
tudjuk megnyitni a bentlakásokat 
nagyobb létszámú diák számára, ha 
be vannak oltva” – mondta a magyar 
tagozat vezetője. Hozzátette, jelen-

leg ugyanis csak a kétágyas szobák 
vannak nyitva, és többre lenne igény. 
Arról is beszámolt, hogy az új tanévre 
vonatkozó feltételek még nincsenek 
leszögezve. A végső döntés a júliusi 
szenátusi ülésen lesz, ekkor derül ki, 
hogy ahhoz, hogy valaki kollégiumot 
kapjon ősszel, szüksége lesz-e az oltá-
si igazolásra. A magyar tagozat veze-
tője hozzátette: az előadásokon való 
részvételen nem lesz feltétlenül szük-
séges az oltás, ellenben nem kizárt, 
hogy a kollégiumban csak immuni-
zált diákok szállhatnak meg.

A héten dönt a Sapientia
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem (EMTE) vezetőtanácsa 
ma, míg az egyetemi szenátus pénte-
ken dönt arról, hogy megköveteli-e a 
védettségi igazolást a kollégiumban 
lakóktól. Tonk Márton, az egyetem 
rektora a Krónikának elmondta: jelen 
pillanatban nincs érvényben ilyen 
intézkedés. „Minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy amit a járványügyi 
szabályzat megenged és technikai-

lag kivitelezhető, a vizsgák, állam-
vizsgák, záróvizsgák fi zikai jelenlét 
mellett valósuljanak meg. A szabá-
lyok betartásával a vizsgák idejére 
elhelyezzük diákjainkat bentlaká-
sainkban” – fogalmazott a rektor. A 
felvételi időszakról elmondta, hogy 
ez többnyire online zajlik majd, de 
bizonyos szakokon fi zikai jelenlétet 
is feltételez. „Van egy tavaly kifej-
lesztett online felvételi platformja az 
egyetemnek, amit az idén is fogunk 
használni, de bizonyos szakokon a 
felvételi fi zikai jelenlét mellett fog 
megvalósulni” – mondta a néptánc 
szakot hozva fel példaként.

A jövő tanévre vonatkozóan el-
mondta: jelenléti oktatásban gondol-
kodnak, de ezt nem tennék a beoltott-
ságtól függővé. „Mi jelenléti formában 
szeretnénk elkezdeni a szeptemberi 
tanévet. Ha úgy tetszik, ez lesz a sza-
bály az egyetemen. És mindenki el 
tudja dönteni, felnőtt emberek lévén, 
hogy beoltatja magát vagy sem. És ez-
zel elkerülhetjük azt is, hogy esetleg 
diszkriminatív helyzeteket generál-
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junk ebből kifolyólag” – fogalma-
zott lapunknak a rektor. Hozzátette, 
az egyetem minden erejével arra 
biztatta oktatóit, hallgatóit, hogy 
oltassák be magukat. „A Sapientia 
egyetemen jelen pillanatban az ok-
tató és munkatársi oltottsági arány 
nagyon magas, 80–90%-os. Ez 
annak is köszönhető, hogy ahogy 
megnyílt a lehetőség, kiadtam egy 
rektori utasítást, hogy az egyetem 
összes főállású munkatársát be kell 
regisztrálni a rendszerbe. Lassan fél 
éve megkapták az oltást, a hallgató-
kat is erre biztattuk” – magyarázta 
Tonk Márton.

A nagyváradi Partiumi Keresz-
tény Egyetem (PKE) is lazábbra 
engedte a gyeplőt, eddig egyetlen 
diákjától sem követelte a védettségi 
oltást, és a felvételin sem fogja. „A 
beiratkozás online és offl  ine is törté-
nik, ahogy a felvételi is, ami szakon-
ként lesz meghatározva” – mondta 
lapunknak Nyíri Enikő, a Partiumi 
Keresztény Egyetem szóvivője. A 
szenátus a héten dönt arról, hogy a 
továbbiakban kér-e védettségi iga-
zolást vagy sem a diákoktól.

Mint ismeretes, Emil Boc kolozs-
vári polgármester már májusban 
arra intette az egyetemeket, hogy 
a Kolozsváron tanuló diákok csak 
akkor térhessenek vissza az előadó-
termekbe és kollégiumokba, ha 
megkapták a koronavírus elleni ol-
tást. „Ha fesztiválokra akarsz menni, 
beoltatod magad, ha fi zikailag jelen 
akarsz lenni az előadásokon, beol-
tatod magad. Hogyha nem, maradsz 
az online oktatásnál” – üzente a di-
ákoknak az egyetemi oktatóként is 
dolgozó Boc. Hozzátette, az egyetemi 
autonómia elve alapján minden fel-
sőoktatási intézmény maga dönti el, 
hogy megköveteli-e diákjaitól, hogy 
beoltassák magukat, de ő az utóbbit 
tanácsolja. Kolozsváron egyébként 
meghaladta az 50 százalékot a beol-
tott lakosok aránya.
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