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1 hónap                  25 lej
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6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

A magyar nemzetpolitikai államtitkárság közleményben ítélte el a DNA „túlkapásait”

Budapest is félti a katolikus iskolát

A Nemzetpolitikai Államtit-
kárság elítéli a korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA) „túl-

kapásait” és a marosvásárhelyi 
Római Katolikus Teológiai Gim-
názium „ellehetetlenítésére irá-
nyuló törekvéseket” – közölte az 
MTI-vel a budapesti intézmény. 

A közleményben úgy fogalmaz-
tak: egy jogállamban megenged-
hetetlen, hogy ügyészek vallási 
hovatartozásukról faggassanak 
embereket, vagy kérdőre vonják 
őket azért, mert egy adott feleke-
zeti iskolába íratták gyermekei-
ket. „Elfogadhatatlan az is, hogy 
egy ügyészségi vizsgálat megin-
dítása nyomán megkérdőjeleződ-
jön egy felekezeti iskola puszta lé-
te” – tették hozzá.

Az államtitkárság egyetért 
azokkal az erdélyi magyar po-
litikusokkal, akik szerint a ma-
rosvásárhelyi katolikus iskola 
ügye szervesen illeszkedik ab-
ba a folyamatba, amely arra irá-
nyul, hogy a magyar közösségeket 
alapvető jogaikban korlátozzák. 
A közlemény ezek között említi, 
„a magyarság számára nagy hor-
derejű, máig megoldatlan ügye-
ket, mint a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetem 
(MOGYE) magyar karának kérdé-
sét vagy a történelmi egyházakat 
megillető igen fontos ingatlanok – 
Székely Mikó Kollégium, a gyula-
fehérvári Batthyáneum – vissza-
szolgáltatását”. „Közismert, hogy 
a MOGYE szenátusa – élén a rek-
torral – az erre vonatkozó törvé-
nyes kötelezettség ellenére, im-
már évek óta nem hajlandó dön-
teni az egyetem önálló magyar 
karának létrehozásáról. Ellenük 

mégsem indult ügyészségi vizs-
gálat, őket nem zaklatja a DNA. 
Mindeközben, noha az egykori 
katolikus leánygimnázium épü-
lete visszakerült az egyház tu-
lajdonába, mégis folyamatos kül-
ső akadályokba ütközik a líceum 
működése” – írták. A Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság jelezte: a ma-
gyar kormány kiáll a megfélemlí-
tett, ártatlanul meghurcolt szülők 
és diákok mellett, szolidaritásá-
ról és erkölcsi támogatásáról biz-
tosítja azokat, akik mindezek el-
lenére is vállalják, hogy kiállnak 
jogaikért, és mindent elkövetnek 
azért, hogy a katolikus iskola to-
vább működhessen. „Abszurd, 
hogy a 21. században, az Euró-
pai Unió területén egyáltalán kér-
désessé válhat, hogy egy keresz-
tény egyház a saját ingatlanában 
felekezeti iskolát tarthasson fent. 
Mindez összeegyeztethetetlen az 
Európai Unió jog- és értékrendjé-
vel” – írta a budapesti államtitkár-
ság. Szombaton délelőtt egyéb-
ként a katolikus iskola ügyének 
rendezéséért, a meghurcolt és 
megfélemlített szülőkért, taná-
rokért és diákokért imádkoztak 
a marosvásárhelyi főtéri plébá-
niatemplomban. Az istentisztele-
ten részt vett Szilágyi Péter nem-
zetpolitikáért felelős helyettes-ál-

lamtitkár, a Maros, a Hargita és a 
Kovászna megyei tanács elnöke, 
valamint a csíkszeredai konzulá-
tus képviselete is. Sokan hiányoz-
tak a diákok és a tanárok közül 
is, de senki nem volt jelen a tan-
felügyelőség, a pedagógusszövet-
ség, a magyar iskolák részéről, és 
a marosvásárhelyi önkormányza-
ti képviselők közül sem találkoz-
tunk senkivel a helyszínen. 

Az igehirdetés után Farkas Ba-
lázs, a csíkszeredai konzulátus 
megbízott vezetője olvasta fel Sol-
tész Miklós vallásügyi államtitkár 
üzenetét. A köszöntőben Soltész 
felemelőnek nevezte, hogy a meg-
félemlített szülőkért, tanárokért 
és diákokért, a római katolikus 
iskoláért közösen tudnak imád-
kozni az egybegyűltek. „Hiszem, 
és mindannyiuknak hinniük kell, 
hogy Isten a Szentlélek erejét ad-
ja mindazoknak, akik az iskolá-
ért harcolnak” – fogalmazott leve-
lében. A nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár, Szilágyi Péter arról 
beszélt, hogy Magyarország kor-
mánya kiáll a megfélemlített, ár-
tatlanul meghurcolt szülőkért, és 
szolidaritásáról és erkölcsi támo-
gatásáról biztosítja azokat, akik 
mindezek ellenére vállalják, hogy 
kiállnak jogaikért, és mindent el-
követnek azért, hogy a katolikus 

gimnázium tovább működhessen. 
„Figyelemmel kísérjük az esemé-
nyeket, az államtitkárság folya-
matos kapcsolatban áll a főkonzu-
látussal, az egyház vezetőivel, az 
iskola vezetésével. Ha kell, nem-
zetközi fórumokon kiállunk az is-
kola ügyéért mi is, s megadunk 
minden szakmai segítséget, ami-
re szüksége van az iskolának és 
az egyháznak” – mondta az isten-
tisztelet végén lapcsaládunknak 
Szi lágyi Péter. 
Egy nappal korábban, pénteken 
kellett volna tárgyalnia a Civilek a 
katolikus iskoláért szülői csoport 
tagjainak Dorin Florea polgár-
mesterrel a Római Katolikus Te-
ológiai Gimnázium ügyében, ám 
a városvezető korábbi ígérete elle-
nére nem jelent meg az egyezteté-
sen, helyette Cladiu Maior, a pol-
gármester tanácsadója találko-
zott a civilekkel. Csíky Csengele, 
a Civilek a katolikus iskoláért cso-
port szóvivője elmondta, abban ál-
lapodtak meg, hogy holnap újabb 
tárgyalásra kerül sor, amelyre 
meghívják Lucian Goga prefek-
tust, Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettest és Horaţiu Lobonţot, az is-
kolákért felelős igazgatóság veze-
tőjét is. A szülők egyébként múlt 
szerdán beadvánnyal fordultak a 
polgármesterhez, amelyben töb-
bek közt azt kérték, hogy az ön-
kormányzat haladéktalanul te-
gyen eleget törvényi kötelezettsé-
gének, és záros határidőn belül ál-
lítsák ki a Marosvásárhely iskola-
hálózati tervét, amelybe az önál-
ló jogi személyiséggel bíró Római 
Katolikus Teológiai Gimnáziumot 
is foglalják bele. 

A DNA – mint ismeretes – ta-
valy november elején indított el-
járást Tamási Zsolt iskolaigazga-
tó és Ştefan Someşan volt Maros 
megyei főtanfelügyelő ellen, mert 
az ügyészség szerint annak elle-
nére járultak hozzá a római kato-
likus gimnázium működéséhez, 
hogy tudták: valójában az iskola 
nem rendelkezik a működéshez 
szükséges engedélyekkel. 

HAJNAL CSILLA , SIMON VIRÁG 

Elítélte a vásárhelyi ka-

tolikus iskola ellehetet-

lenítésére irányuló tö-

rekvéseket a magyar 

Nemzetpolitikai Állam-

titkárság. 

Megfelelőnek tartja a Grindeanu-
kormány örökségvédelmi prog-
ramját Hegedüs Csilla, az 
RMDSZ kultúráért felelős ügyve-
zető alelnöke. A kulturális tárca 
volt államtitkára Sepsiszentgyör-
gyön, a szövetség nőszervezete 
által tartott pénteki sajtótájékoz-
tatón kérdésünkre kifejtette, az 
RMDSZ folyamatosan lobbizik a 
műemlékek felújításáért. Hozzá-
tette, a szakértői Cioloş-kormány 
kevesebb pénzt fordított a mű-
emlékvédelemre, mint bárme-
lyik korábbi kabinet az elmúlt 
huszonhét évben, és „egy fityin-
get sem adott” az erdélyi magyar 
műemlékek felújítására, sőt meg-
akadályozta, hogy az Egyesült 
Nemzetek Nevelésügyi, Tudomá-
nyos és Kulturális Szervezetének 
(UNESCO) közgyűlése felvegye a 
védett szellemi kulturális örök-
ségek listájára a csíksomlyói bú-
csút. Rámutatott, a jelenlegi kor-
mány programját megfelelőnek 
tartja, ám a költségvetés az ál-
lamelnök akadékoskodása miatt 

megkésett, így még ezután kö-
vetkezik a kulturális miniszté-
riumon belül a pénzek leosztá-
sa. „Reméljük, hogy a román ál-
lam idén és jövőben nagy hang-
súlyt fektet az ígéretek betartá-
sára, ennek egyik gyakorlati bi-
zonyítéka lehet a magyar műem-
lékek felújítása” – mondta a poli-
tikus. Hegedüs Csilla rámutatott, 
országos szinten 30 ezer műem-
lékből 10 ezer szorul felújításra, 
ennek harmada Erdélyben van, 
tehát mintegy háromezer műem-
léket kellene felújítani. Az erdélyi 
műemlékek nagy része magyar – 
tette hozzá a szövetség alelnöke.          

Az RMDSZ egyébként február-
ban az UNESCO várólistájára ja-
vasolta a székely kaput. Hegedüs 
Csilla korábban azt mondta, ez-
zel a lépéssel szeretnék felhív-
ni a figyelmet arra, hogy Romá-
niában az erdélyi magyarság ki-
emelkedő kulturális, szellemi ér-
tékekkel rendelkezik.

BÍRÓ BLANKA

Romániában 3799-re emelkedett 
az igazolt kanyarós esetek szá-
ma a betegség tavaly februári 
megjelenése óta – közölte honlap-
ján az országos közegészségügyi 
intézet (INSP) pénteken. Az INSP 
heti rendszerességgel összesí-
ti az igazolt kanyarós megbete-
gedések számát. Március 10-én 
még kevesebb, mint 3500, előt-
te egy héttel pedig csaknem 3200 
igazolt fertőzésről tudtak. Ebből 
kiderül: az utóbbi hónapban gya-
korlatilag hétről hétre megduplá-
zódott az újabb megbetegedések 
száma. A legutóbbi összesítés óta 
nem volt újabb halálos eset. A ka-
nyaró eddig 17 halálos áldozatot 
követelt Romániában. A szakha-
tóság a kanyaró elleni oltást nép-
szerűsítő kampánnyal próbálja 
megelőzni a járvány terjedését. 
A betegség az ország 40 megyé-
je közül 37-ben megjelent már. 
A vakcinából sehol sincs hiány, 
a gyerekek 9 hónapos és 9 éves 
koruk között kapják meg az ol-
tást. Florian Bodog egészség-

ügyi minisztert egy pénteki saj-
tóértekezleten kérdezték az új-
ságírók azokkal a vádakkal kap-
csolatban, amelyek szerint más 
európai országokba is Romániá-
ból hurcolták be a kanyarót. A ro-
mán sajtó ugyanis aznap számolt 
be arról: a bolgár egészségügyi 
hatóságok is szigorú óvintézke-
déseket hoztak, hogy a románi-
ai kanyarójárvány ne terjedjen át 
Bulgáriára is. Florian Bodog sze-
rint nincs helye a vádaskodás-
nak, a járványért mindenütt azok 
a szülők a felelősek, akik nem ol-
tatták be gyermekeiket. „Nem 
mondhatjuk, hogy a románok 
exportálják a kanyarót, vagy az 
olaszok exportálják a kanyarót. 
A kanyaró egy olyan betegség, 
amely azokat fertőzi meg, akik 
nincsenek beoltva. Ez az oka an-
nak, hogy Magyarországon is 
megjelentek kanyarós esetek, és 
Olaszországban is” – jelentette ki 
az egészségügyi miniszter.

GYERGYAI CSABA

Politikusi kiállás. Elöljárók imádkoztak szombaton az iskoláért 

„Megfelelő” örökségvédelemBodog: nincs kanyaróexport
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