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hirdetések

Az RMDSZ szerint a marosvásár-
helyi orvosi egyetem vezetősége 
elzárkózik a törvényes előírások 
alkalmazása elől. Így továbbra 
sem engedélyezik a magyar ta-
gozat megalapítását. Magyari Ti-
vadar szerint ami történik, csak 
megerősíti a magyarok meggyő-
ződését, hogy önálló egyetemre 
van szükségük.

hírösszefoglaló

Egyre nevetségesebben zárkó-
zik el a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egye-

tem (MOGYE) vezetősége az új ro-
mán oktatási törvény alkalmazása 
elől, és továbbra sem teszi lehetővé a 
magyar tagozat megalapítását – ol-
vasható Magyari Tivadar, a Romá-
niai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) oktatási főtitkárhelyet-
tesének közleményében. Tegnapi 
közleményük szerint az RMDSZ 
az új oktatási törvény 135. cikke-
lye alkalmazási módszertanának 

érvényesítését kéri az egyetem sze-
nátusától és a minisztériumtól. Ez 
a cikkely rendelkezik ugyanis arról, 
hogy miként szerveződik a felsőok-
tatási képzés a nemzeti kisebbségek 
számára. A cikkely egyebek között 
kimondja, hogy a multikulturális 
egyetemeken – így a marosvásár-
helyi felsőoktatási intézményben is 
– önálló tagozatoknak kell létrejön-
niük az oktatás nyelve szerint, így a 
román mellett magyar tagozatnak 
is. Ennek ellenére a marosvásárhelyi 
egyetem román többségű szenátusa 
elutasította a magyar tagozat létre-
hozását, hiszen a nyár elején olyan 
egyetemi chartát fogadott el, amely 
nem teszi lehetővé a magyar tago-
zat megalapítását. A múlt héten az 
egyetem szenátusa arról is döntött, 
hogy a 65. életévüket betöltött és 
nyugdíjazott professzorok óraadó 
tanárként sem folytathatják tevé-
kenységüket. Ez a döntés érzéke-
nyen érinti a magyar nyelvű okta-
tást, hiszen a magyarul oktató pro-

fesszorokból amúgy is hiány van az 
egyetemen, a most nyugdíjazott ok-
tatók között pedig kilencen magya-
rok voltak. Magyari Tivadar szerint 
a marosvásárhelyi egyetemen „a jog 
által is sarokba szorított román fél 
egyre nevetségesebben zárkózik el 
az oktatási törvény alkalmazásától, 
minimális bölcsességet sem mutat, 

és úgy viselkedik, mint egy dacos 
óvodás”.

 Az RMDSZ számára az, ami 
a marosvásárhelyi egyetemen  tör-
ténik, újabb érveket szolgáltat a 
valóban teljesen önálló, autonóm 
módon döntéseket hozó magyar 
egyetem létrehozása mellett – 
mondta Magyari.

MOGYE-ciRkuSZ

Elzárkóznak a törvényes előírások
alkalmazása elől

A képviselőháznál
A végső dönTés

Szenátusi nem
a kötelező iskolai 

egyenruhára
ha a képviselőház (ebben az 
esetben döntőház) a szenátu-
si véleményezéssel összhang-
ban szavaz, akkor nem lesz 
kötelező az egyenruha hordá-
sa az elemi és a gimnáziumi 
oktatásban.

A felsőház tegnapi ülésén a 
szenátorok elutasították 
Cezar Preda demokrata-

liberális képviselő kötelező iskolai 
egyenruha-viseletre vonatkozó 
törvénytervezetét. A javaslat sze-
rint az egyenruha az elemi és a 
gimnáziumi oktatásban lett volna 
kötelező. A törvénytervezetet sem 
a kormány, sem a szenátusi bizott-
ságok, sem a tanügyminisztérium 
nem támogatta. A törvényterve-
zet szerint az egyenruháról a tan-
intézetek vezetősége a szülőkkel 
és diákokkal való konzultációt 
követően döntött volna. A terve-
zetet a szenátus után a kérdésben 
döntésre hivatott képviselőház-
ban vitatják meg.

Magyar főtanszékeket követel 
az erdélyi Családszervezetek szövetsége

Az Erdélyi Családszervezetek Szövetsége sajtóközleményben adott 
hangot „szomorú felháborodásának”, hogy a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) vezetősége kilenc magyar 
óraadó tanárnak mondott fel. Az egyetem vezetése akadályozza a 
román tanügyi törvény betartását, amely szerint a marosvásárhelyi 
orvosi, valamint gyógyszerészeti egyetemen önálló magyar főtanszé-
keket, karokat kell létrehozni – fejtik ki a szövegben. „Felháborító, 
hogy a nyugdíjas korú, de az óraadó tanárként még az idén is szíve-
sen tevékenykedő, magyar professzoroktól végérvényesen megváló 
román egyetemvezetés lehetetlenné tette a magyar nyelvű oktatást a 
65 éves MOGYE-n” – áll a dokumentumban.


