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hirdetés

A Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem veze-
tősége még nem döntött a ma-
gyar intézetek megalapításáról 
annak ellenére, hogy a román 
oktatási minisztérium október 
elején átiratban szólította fel 
erre az egyetemet – közölte 
tegnap Brassai Attila egyetemi 
oktató, az egyetem tanszékve-
zető tanára.

hírösszefoglaló

Egy nappal korábban elmaradt 
az egyetem szenátusának ülé-
se, mivel a testület döntéskép-

telen volt. Brassai elmondta, hogy 
a döntéshozó testület kétharmadát 
képező 26 román oktató közül csak 
10-en jelentek meg, így a magyar 
oktatók hiába voltak jelen teljes lét-
számban. Az intézmény legfőbb fó-
rumának arról kellett volna határoz-
nia, hogy módosítja-e az egyetemi 
chartát, miután október 5-én felkér-
te erre a román oktatási minisztéri-
um. A szaktárca átiratban kérte az 
egyetemet arra, hogy tartsa tisztelet-
ben az idén hatályba lépett oktatási 
törvénynek a magyar intézetek lét-
rehozására vonatkozó cikkelyeit. Az 

egyetem szenátusa ugyanis nyáron 
olyan chartát fogadott el, ami nem 
teszi lehetővé az egykori tanszékek 
helyét átvevő, kibővített hatáskörrel 
rendelkező magyar intézetek létre-
hozását.

Brassai elmondta: az ülés elma-
radása ellenére a magyar és a román 
oktatók tárgyalásokat folytattak, és 
megállapodtak abban, hogy a jövő 
szerdai szenátusi ülésig elkészítenek 
egy tervet arról, hogy milyen szer-
kezeti formában lehet létrehozni a 
magyar intézeteket, figyelembe véve 
a magyar oktatók létszámát.

Emellett arról is megállapod-
tak – tette hozzá Brassai –, hogy a 
román egyetemek akkreditációjáért 
felelős szakhatóságtól és az oktatási 
minisztériumtól meghívnak szakér-
tőket, mondjanak véleményt az ok-
tatási törvény alkalmazásáról, arról, 
hogy megalapíthatók-e a magyar in-
tézetek. Az egyetemen ugyanis nem 
létezik elég magyar nyelvű oktató, de 
Brassai szerint magyarországi okta-
tók segítségével ideiglenesen pótol-
ható ez a hiányosság.

A tanszékvezető az MTI kér-
désére elmondta: elképzelhető, 
hogy a felsőoktatási intézmény 

román vezetői csak „időhúzásra 
játszanak”, és ennek a taktikának 
része a bukaresti minisztériumi és 
akkreditációs bizottsági szakértők 
véleményének kikérése. Ezt azon-
ban még nem lehet egyértelműen 
megállapítani, hiszen a következő 
szenátusi ülést például nem belát-
hatatlan időre halasztották, hanem 
jövő hétre hívták össze.

Brassai – aki egyben a Bolyai 
Kezdeményező Bizottság (BKB) el-
nöke – ezt annak kapcsán fejtette ki, 
hogy egy nappal korábban az általa 
vezetett szervezet egy közleményt 
adott ki. Ebben egyebek között 
azt javasolták az egyetem magyar 
oktatóinak, hogy „önhatalmúlag 
alakítsák meg a magyar intézeteket, 
és közöljék az egyetem vezetőivel, 
ezentúl csak az intézetek választott 
tisztségviselőitől fogadnak el utasí-
tásokat”. A BKB szerint a magyar 
oktatóknak bojkottálniuk kellene 
az egyetem valamennyi döntéshozó 
fórumának munkáját.

Az oktató szerint azonban ezek-
hez az eszközökhöz csak abban az 
esetben folyamodjanak az oktatók, 
ha nem történik előrelépés a magyar 
intézetek létrehozása ügyében.
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A TRANS DEM Kft .
értesíti az érdekelteket, hogy a KOBÁTFALVI KAVICSMOSÓ 
zonális rendezési terv bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett. 

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcso-
latos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével megtehetik naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökségnél 2011. november 14-ig (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám, tel.: 0266–312454, 0266–
371313, fax: 0266–310041).

GyErGyószEntMiklós MEGyEi JOGÚ várOs 
önkOrMányzAtA

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
a nem működő kazánok, illetve fűtésrendszerből származó 

fémhulladék értékesítésére.
Az eladásra 2011. november 11-én 10 órakor kerül sor Gyergyó-

szentmiklós Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelyén.
Az érdekeltek a tenderfüzetet ingyen beszerezhetik az önkor-

mányzat titkárságán naponta 8–14 óra között.
Érdeklődni a 0266–364494, 224 belső telefonszámon lehet.

A ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE 
– melynek székhelye Medgyes, Unirii utca 4. szám, Szeben megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Székelykeresztúron, Sóskút sz. n. 
megvalósítandó 210 Cristur Földgázgyűjtő árammal való ellátása (18 
bis Cristur földgázgyűjtő áthelyezése) című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2011. október 25-
én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése).

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénte-
ken 8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint a http://
apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).


