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Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán tegnap zárult le a 
beiratkozás, ugyanazon a napon, amikor a csíkszeredai szakokra jelentkező diákok letették az 
írásbeli vizsgát. A XII. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor tegnap délelőtti előadói is az 
EMTE megalakulásának eredményeit és gondjait jellemezték.. Hatalmas érdeklődés mellett 
zajlanak a szabadegyetem előadásai. A délutáni vitákat hat sátorban tartják (ifjúsági, történész-, 
szocpol-, jogász-, közgazdász- és Európa-sátrak), mindegyikben nagyszámú hallgatóság folytat élő 
párbeszédet az előadókkal. Tegnap délelőtt az erdélyi Sapientia Alapítvány vezetői és az EMTE 
létrehozását, valamint szakmai munkáját támogató anyaországi hivatalok képviselői beszéltek az 
egyetemalapítás körüli eseményekről. Tonk Sándor kuratóriumi elnök szerint a jelentkezések 
egyértelműen igazolják az intézmény szükségességét: Csíkszeredán van olyan szak (a 
vidékfejlesztés), amelyre több mint nyolcszoros volt a túljelentkezés, de a többi szakon is átlagban 
hárman voltak egy helyre. A székelyföldi városban tegnap zajlott le az írásbeli felvételi, akik 
sikerrel veszik az akadályt, ősztől a már említett vidékfejlesztés mellett agrárközgazdásznak, 
gazdasági-könyvviteli informatikusnak, román és angol szakos tanárnak tanulhatnak. 
Marosvásárhelyen az elhúzódó ideiglenes akkreditációs procedúra miatt nem volt idő megfelelően 
meghirdetni az ősszel induló képzést, ám a tegnap délutáni határidőig így is több mint 
százhatvanan jelentkeztek. Az egyetem tanárai szerint egyértelműen kijelenthető, hogy az EMTE 
indulásával nem csökkent az érdeklődés az állami egyetemek iránt - a központi költségvetésből 

finanszírozott kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem szociális munkás szakára is száznál 
többen jelentkeztek alig tizenöt helyre. Mindez azt bizonyítja, hogy óriási az igény a magyar 
nyelvű felsőoktatásra Erdélyben - a kolozsvári műegyetem informatika szakán kilencvenhárom 
helyre, román nyelvű képzésre több mint ezren jelentkeztek. A tusnádi szabadegyetem tegnap 
délután a román-magyar ifjúsági együttműködés témáját boncolgatta, este pedig a román 
dzsesszzongorista, Harry Tavitian tartott nagy sikerű koncertet. Turi-Kovács Béla 
környezetvédelmi miniszter hétfőn vett részt a tusnádfürdői szabadegyetemen. A tárcavezető 
lapunk kérdésére elmondta: szeptemberben kezdeményezni fogja, hogy a vizes élőhelyek 
határokon átnyúló védelme mellett a kétoldalú egyezményekbe kerüljön bele a székelyföldi 
természetvédelmi területekre való odafigyelés is. A politikus úgy véli, a két ország politikai 
kapcsolatait nem terheli a tiszai szennyezések ügye - mivel a nemzetközi szakértőkből álló 
nagybányai bizottság a magyar fél álláspontját támasztotta alá, és a szennyező kiléte is ismeretes, a 
probléma így már csak jogi kérdés. Végül egy lapzártakor érkezett információ: a tábor 
szervezőinek, vagyis a Reform Tömörülés elnevezésű RMDSZ-platformnak ismételt meghívását 
végül elfogadta Markó Béla RMDSZ-elnök, így szombaton ő is jelen lesz a szabadegyetemen. 
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