Zakariás Zoltán: „Fel kell emelnünk szavunkat a jogtiprás
ellen!”
2019. 2. 6.

Tüntetést szervezett február 5-én Marosvásárhelyen a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület. A megmozdulás résztvevői a Maros Megyei Prefektúra székháza
előtt követelték a magyar kar azonnali létrehozását a MOGYE keretén belül. Az eseményen jelen
volt és felszólalt Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei elnöke is.

„A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség egykori vezetőiként jól tudtuk, hogy a MOGYE ügye – az
egész erdélyi magyar oktatás ügyének részeként – 1989 előtt politikai kérdés volt, a román
nacionálkommunista hatalom asszimilációs politikájának egyik eszköze. Azt is tudtuk, hogy a
politikai kérdést politikai eszközökkel kell megoldani, tárgyalással, diplomáciai úton, és ha ezek
nem működnek, a figyelemfelkeltés céljából, a tömeges tiltakozás és a polgári engedetlenség is
járható út. Mi akkor végig mentünk ezeken a lépcsőkön. Sajnos ügyünket a fekete március tragikus
eseményei lesodorták a napirendről” – kezdte felszólalását Zakariás. A Néppárt politikusa
hozzátette: az anyanyelven való tanulás és a magyar közösség tagjainak anyanyelven való
orvoshoz fordulása alapvető emberi jogok maradtak azóta is, s ezekről semmilyen körülmények
között nem mondhat le az erdélyi magyarság. Zakariás Zoltán emlékeztetett: a 2011-es tanügyi
törvény elfogadásával úgy nézett ki, végre törvényes keretek létesülnek az önálló magyar orvosi
oktatáshoz, de csakhamar kiderült, hogy a MOGYE ügyét továbbra is politikai kérdésként kezelte a
bukaresti hatalom. „Az ügy képviseletét a diákoktól átvevő, jórészt a 90-es generációkból kikerült,
magyar oktatók tárgyalásai eredmények nélkül zárultak, számtalan beadványukra válasz sem
érkezett. Maradt tehát a tiltakozás, a kivonulás a vezetői struktúrákból, valamint a politikumtól és a
civil társadalomtól való segítségkérés. Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt vezetői
két hete közös levélben kérték az RMDSZ elnökétől, hogy üljenek le tárgyalni erdélyi magyar
közösségünk égető problémáiról, melyeknek sorát a MOGYE ügye vezette, és feladatmegosztásos

alapon dolgozzanak ki közös akciótervet, tekintve, hogy ezek pártpolitikán felüli kérdések kell
legyenek. A tárgyalás még nem jött létre, de közben a kés a csontig hatolt, hiszen a magyar diákok
önálló magyar vizsgái is veszélybe kerültek. Az RMDSZ vezetői ebben a huszonnegyedik órában
bevetették a politikai tárgyalás eszközét, és bízunk benne, hogy ezúttal következetesen végig is
mennek ezen az úton” – jelentette ki Zakariás, hozzátéve, hogy a magyarországi nemzeti kormány
felvetette a diplomáciai eszközök bevetési lehetőségét is. „Nekünk az a feladatunk, hogy minél
szélesebb körben tiltakozzunk, felmutatva a közösségi igényt, s felhívjuk ország-világ figyelmét a
helyzet tarthatatlanságára. Ezért vagyunk ma itt, és ezen akcióinkat folytatnunk kell, amíg az önálló
magyar orvosi oktatás feltételei meg nem valósulnak! Mindenkire szükség van: pártjaink, civil
szervezeteink, történelmi egyházaink, és a már végzett magyar orvosaink mindenütt fel kell
emeljék szavukat a jogtiprás ellen, hogy az ügyet ezúttal ne lehessen újra szőnyeg alá söpörni” –
zárta felszólalását Zakariás.
A rendezvény végén a tüntetők gyertyás felvonulást tartottak a prefektúrától a MOGYE épületéig.
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