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A SAPIENTIA EMTE TÖBB SZÁZ DIÁKJA KÉRI, HOGY AZ INTÉZMÉNY BIZTOSÍTSON EGYENLŐ JOGOKAT AZ OKTATÁS TERÉN

Egyetemisták tiltakoznak a zöldigazolvány ellen
Több mint ötszáz egyetemis-
ta és egyetemi alkalmazott 
írta alá azt a tiltakozó levelet, 
amelyben azt követelik, hogy 
a Sapientia EMTE biztosítson 
egyenlő jogokat hallgatói 
számára az oktatás terén.

» MOLNÁR RAJMOND

A Sapientia EMTE több mint 
ötszáz hallgatója azt kéri, 
hogy az egyetem egyenlő 

jogokat biztosítson mindenki-
nek az oktatás terén. „Minden-
kit megillet az oktatáshoz való 
jog. A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem a 217. ülés 
– 2021. október 29-ei határozat 
2566. pontja értelmében olyan 
rendelkezést fogadott el, amely 
az oktatás fi zikai jelenlétét zöl-
digazolványhoz vagy teszteléshez 
köti; emellett pedig nem jelenik 
meg semmilyen alternatív intéz-
kedési forma azon személyek 
számára, akik a járványügyi sza-
bályozások miatt karanténba ke-
rülnek, vagy nem rendelkeznek 
zöldigazolvánnyal (és nem is 
kívánják igényelni), avagy nem 
tudják anyagilag megengedni a 
tesztelést – vagy bármilyen más 
járványügyileg igazolt szem-
pontból nem tudnak fi zikálisan 
megjelenni az órákon” – olvas-
ható a felsőoktatási intézmény 
Marosvásárhelyi Karán tanuló 
hallgatók által indított petíció-
ban. Az aláírók felkérik a Sapi-
entia szenátusát és vezetőségét, 
hogy „vegyen fontolóra több 
lehetőséget is annak érdekében, 
hogy továbbra is mindenki szá-
mára biztosítani tudja az egyetem 

a tanuláshoz és a szabad akarat-
hoz való alkotmányos jogait!”.

A kezdeményezők javaslatai
A kezdeményezők három javas-
latot fogalmaztak meg. Elsőként 
az egyetem által biztosított ingye-
nes tesztelési lehetőséget a zöld-
igazolvánnyal nem rendelkező 
hallgatók számára, másodsorban 
online csatlakozási lehetőséget 
az órákra azok számára, akik 
nem tudnak személyesen meg-
jelenni a korlátozások miatt. Azt 
is javasolják, hogy az egyetem 
törölje határozatát, és ne kösse 
az oktatást és a bentlakási helyek 
elfoglalását zöldigazolványhoz. 
„Különösen fontos, hogy ezek-
ben a nehéz időkben, amelyet a 
járványhelyzet okoz, kitartsunk, 
támogassuk és megértsük egy-
mást, törekedjünk közös kompro-
misszumokra, tiszteletben tartva 
mindenki saját szabad akaratát, 
döntését, lehetőségeit és véle-

ményét” – mondták érdeklődé-
sünkre a petíciót kezdeményező 
hallgatók. Fontosnak tartották 
kihangsúlyozni, hogy elsőként 
az egyetemhez kapcsolódó Face-
book-csoportokban tették közzé 
a petíciót, azonban az adminiszt-
rátorok mind a marosvásárhelyi, 
mind a csíkszeredai fórumokról 
törölték a posztjaikat. A csíksze-
redai csoportból ki is tiltották 
ezen hallgatókat, így kénytelenek 
voltak egy külön, zárt körű Fa-
cebook-csoportot létrehozni, ez 
már több mint háromszáz tagot 
számlál. A kérvény egyébként a 
felsőoktatási intézmény mindhá-
rom karának a hallgatóit hivatott 
képviselni – tudtuk meg.

Nem oltásellenesek vagy 
járványtagadók
A kezdeményezők elmondták, 
noha próbáltak egyeztetni a 
Marosvásárhelyi Kar Hallgatói 
Önkormányzatával (HÖK) az 

ügyben, azt a választ kapták, 
hogy a hallgatói érdekképvi-
selet nem segít nekik kezde-
ményezésük népszerűsítésé-
ben. Végül arra jutottak, hogy 
a petíciót a HÖK-kel közösen 
juttatják el az egyetem szená-
tusához. A Marosvásárhelyen 
tanuló egyetemisták úgy fogal-
maztak, hogy a petíció aláírói 
nem oltásellenesek és járvány-
tagadók, csupán azt szeretnék 
elérni, hogy az egyetem egyen-
lő feltételeket biztosítson az ok-
tatás terén minden hallgatója 
számára, az ő céljuk is a jelen-
léti oktatás folytatása, semmi-
képp nem szeretnének áttérni 
teljes mértékben online okta-
tásra. Ráadásul – tették hozzá 
– tudomásuk szerint az egye-
temről több hallgató is kiirat-
kozik az elkövetkezendőkben, 
amennyiben hatályban marad 
a Sapientia szenátusa által ho-
zott döntés.

Magánakció
Váradi Csaba, a Marosvásárhelyi 
Kar Hallgatói Önkormányzatá-
nak az elnöke érdeklődésünkre 
úgy fogalmazott, noha hallgatói 
érdekképviselet szintjén is nehe-
zen értenek egyet a petíció kezde-
ményezőivel, közösen juttatják el 
azt az egyetem szenátusához. El-
mondta, a kérvényt elindító hall-
gatók eleinte nem egyeztettek a 
HÖK-kel az ügyben. Csak azután 
kerestek meg minket is, hogy kö-
zöltük, mi vagyunk a kapocs az 
egyetem és a hallgatók között. De 
végül az egész egy magánakció-
vá vált, a kezdeményezők saját 
Facebook-csoportot hoztak lét-
re, ahová csak azt veszik be, aki 
aláírja a petíciót – mondta Vá-

radi Csaba. Véleménye szerint 
a kérvénnyel a hallgatók kissé 
átestek a ló túloldalára, hiszen 
nincsen szó diszkriminációról 
az oktatás terén, ugyanis az 
egyetem biztosít alternatív lehe-
tőségeket a zöldigazolvánnyal
nem rendelkező hallgatók szá-
mára, mint például a 72 óránál 
nem régebbi negatív PCR labo-
ratóriumi teszteredmény, illetve 
a 48 óránál nem régebbi negatív 
antigén laboratóriumi tesztered-
mény. A HÖK-elnök szerint rend-
kívül fontos az egyre súlyosbo-
dó járványhelyzet megelőzése, 
ezért is volt szükség az egyetem 
szenátusa által hozott döntésre. 
A Marosvásárhelyi Karon egyéb-
ként ötven százalék körüli az 
átoltottsági arány a mintegy ez-
res hallgatói létszámból. A Ko-
lozsvári Karon a legmagasabb az 
átoltottsági arány a hallgatók kö-
rében, kilencven százalék fölötti, 
a Csíkszeredai Karon pedig, szin-
tén körülbelül ötvenszázalékos 
az átoltottság.
Mint ismeretes, zöldigazolvány-
hoz köti a jelenléti oktatáson 
való részvételt a Sapientia EMTE 
szenátusa által elfogadott ok-
tóber 29-i határozat az egyetem 
mindhárom – csíkszeredai, 
marosvásárhelyi és kolozsvári 
– karán november 8-tól. Noha a 
tanszékek rendelkeznek azzal a 
lehetőséggel, hogy online vagy 
más alternatív módokon biz-
tosítsák az oktatást az oltatlan 
vagy zöldigazolvánnyal nem 
rendelkező hallgatók számára, 
ez nem kötelező érvényű. Ez azt 
jelenti, hogy az igazolvánnyal 
nem rendelkező hallgatók nem 
tudnak részt venni egyes egyete-
mi órákon.

A Sapientia egyetem Marosvásárhelyi Karának diákjai indították
 a petíciót, amelyben egyenlő jogokat kérnek 
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» SIMON VIRÁG

Négyszeres a túljelentkezés a 
marosvásárhelyi bölcsődei 

helyekre, így három új kisdedó-
vó építésének fognak neki. He-
lyi és uniós pénzalapból készül 
egy a Belvedere negyedben, a 
másik kettő kormánypénzekből 
létesül az országos bölcsőde-
építési program keretében. A 
város polgármestere, Soós Zol-

tán nemrég arról számolt be, 
hogy Vásárhely két bölcsőde 
megépítésének tervére igényelt 
támogatást az országos prog-
ram keretében, és előre látha-
tóan még idén aláírják támoga-
tási szerződéseket is. Az egyik, 
állami pénzből épített kisdedó-
vó a Szabadság utcában lesz, a 
másik az Egyesülés negyedben. 
Nem lesznek egyformák, az 
egyik 60, a másik 110 férőhelyes 

lesz, játszótérrel, napelemek-
kel, megfelelő körülményekkel. 
Ezenkívül a Belvedere lakóne-
gyedben a város részben saját 
költségvetéséből épített egy 100 
férőhelyes bölcsődét. Erre Vá-
sárhely uniós pénzalapokat is 
nyert, de nem túl sokat, az össz-
költségvetés 10 millió lej lesz. 
Ez utóbbi építése jövőre biztos 
elkezdődik, de a minisztériumi 
támogatásból épülőké is, ha 

semmi fennakadás nem lesz. 
Mint a városháza sajtószóvivő-
jétől, Rigmányi Esztertől meg-
tudtuk, a 2021–2022-es tanév-
ben a megszokottnál kevesebb 
helyre tudtak kisgyerekeket 
fogadni, hiszen a járvány miatt 
másképp kellett felosztaniuk 
a termekben az ágyak számát, 
így kisebb lett a befogadóképes-
ségük. Marosvásárhelyen a 230 
bölcsődei helyre 930 kisgyerek 

szülei jelezték igényüket, végül 
828 kérést nyújtottak be. A hely-
hiány miatt az érintett kicsik va-
lamivel több mint egynegyedét 
tudták befogadni a városháza 
által fenntartott bölcsődékbe. 
Maros megyében legutóbb Di-
csőszentmárton nyert támoga-
tást az országos bölcsődeépítési 
program keretében, oda egy 40 
férőhelyes kisdedóvót fognak 
építeni.

Négyszeres túljelentkezés a marosvásárhelyi bölcsődékben




