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Bár Dorin Floreával 

egyeztek meg szerdán 

a szülők abban, hogy 

folytatják a párbeszé-

det, pénteken még-

is Claudiu Maior, a pol-

gármester tanácsadó-

ja fogadta őket. Maior 

újabb tárgyalást ígért, 

amelyre a prefektust is 

meghívnák.

Pénteken 11 órakor kellett 
volna tárgyalnia a Civilek 
a katolikus iskoláért szülői 

csoport tagjainak Dorin Florea 
polgármesterrel a Római Katoli-
kus Teológiai Gimnázium ügyé-
ben, ám a városvezető nem ért 
rá, helyette Cladiu Maior, a pol-
gármester tanácsadója találko-
zott a civilekkel. Egy újabb tár-
gyalásban egyeztek meg, ame-
lyet a polgármester hív össze 
jövő keddre. Meghívást kap rá 
Lucian Goga prefektus, a főtan-
felügyelő – ha addig kinevez va-
lakit a minisztérium a tisztség-
re – vagy helyettese, Illés Ildikó, 
továbbá Horațiu Lobonț, az isko-
lákért felelős igazgatóság veze-
tője, illetve a városi tanács tes-
tületének néhány képviselője és 
természetesen a katolikus isko-
láért harcoló civilek egy része – 
magyarázta a Vásárhelyi Hírlap-
nak Csíky Csengele, a Civilek a 
katolikus iskoláért csoport szó-

vivője, aki úgy véli, sokat nyom 
a latban a prefektus részvétele.

Mint ismeretes, lemondott 
tisztségéről a Maros megyei 
tanfelügyelőség főtanfelügyelő-
je, Maria Kozak, valamint egyik 
helyettese, Lavinia Mureșan –
hivatalos tájékoztatások szerint 
személyes okok miatt. Csíky 
Csengele úgy véli, rosszat tesz 
az ügyüknek az időhúzás, hi-
szen minden nap számít, és 
időbe telik, amíg az oktatási 

minisztérium kinevez valakit 
Maria Kozak helyére. „A hatály-
ban lévő oktatási törvény értel-
mében, amennyiben nem sza-
vaznak az új iskolahálózatról, 
az azelőtti évre vonatkozó ma-
rad érvényben” – tette hozzá a 
civilek szóvivője.  

A párbeszédet egyébként 
azzal a beadvánnyal kezde-
ményezte a szülőket tömörí-
tő csoport, amelyet szerdán 
adott át  két képviselőjük Dorin 

Floreának. Többek között arra 
kérik a városvezetőt, hogy ha-
ladéktalanul tegyen eleget tör-
vényi kötelezettségének, és zá-
ros határidőn belül állítsák ki a 
Marosvásárhely iskolahálózati 
tervét, a Római Katolikus Teo-
lógiai Gimnáziumot belefoglal-
va, mint önálló jogi személyi-
séggel bíró iskolát. „Amíg nincs 
bírósági végzés, mely megkér-
dőjelezné iskolánk jogi helyze-
tét, Önnek törvényi kötelessége 

azt önálló jogi személyiségként 
kezelni” – írják a beadványban.

A tárgyalás időpontjában és 
helyszínében még nem egyez-
tek meg a civilek és a városve-
zető, illetve annak tanácsadó-
ja, Claudiu Maior, a részletekről 
hétfőn egyeztetnek – legalább-
is ebben reménykednek a civi-
lek, akik a találkozó függvényé-
ben döntenek majd a következő 
lépésükről.
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Katolikus iskola: tárgyalóasztalhoz ülhetnek a döntéshozók

Florea nem ért rá, Maiort küldte

Egy hétig tiltakoztak a prefektura előtt a szülők
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Közös ima a katolikus iskoláért
A katolikus iskola ügyének 

rendezéséért, a meghurcolt és 
megfélemlített szülőkért, taná-
rokért és diákokért, a tenni aka-
ró politikusokért imádkoztak 
szombaton délelőtt a marosvá-
sárhelyi főtéri plébániatemp-
lomban. A második alkalommal 
megszervezett közös imán jelen 
volt Maros, Hargita és Kovászna 
megye tanácselnöke, a csíksze-
redai konzulátus képviselői, va-
lamint Szilágyi Péter nemzetpo-
litikáért felelős helyettes-állam-
titkár is.

Míg az első, hasonló céllal tar-
tott istentiszteleten zsúfolásig 
telt a templom, és sokan a Deus 
Providebit Ház udvaráról hall-
gatták az imákat és prédikációt, 
szombaton elég sok üres hely volt 
a főtéri római katolikus temp-
lomban. Sokan hiányoztak a diá-
kok és a tanárok közül is, de sen-
ki nem volt jelen a tanfelügyelő-
ség, a pedagógusszövetség, a 
magyar iskolák részéről, és a 
marosvásárhelyi önkormányza-
ti képviselők közül sem találkoz-
tunk  senkivel a helyszínen. A 
három magyar megyeelnök mel-
lett jelen volt Farkas Balázs, a 
csíkszeredai magyar konzulátus 
megbízott vezetője és Szilágyi 
Péter, helyettes-államtitkár. Ve-
lük együtt vonult be a templom-
ba Novák Zoltán szenátor, Vass 

Levente és Bíró Zsolt képviselő, 
s már korábban az első padok-
ban foglalt helyet Borbély Lász-
ló, akit felesége, Borbély Melin-
da is elkísért.

Oláh Dénes római katolikus 
főesperes az imádság fontossá-
gáról beszélt, Lukács evangéliu-
mából olvasta fel az igét: Kérjetek 
és adatik néktek, Keressetek és 
találtok, Zörgessetek és megnyit-
tatik néktek. Beszédében hang-
súlyozta, bár most olyan időket 
élünk, amikor nehéz fölfele irá-
nyuló szívvel imádkoznunk és 
Istent dicsőítenünk, hiszen nem 
értjük és nem tudjuk, miért van-

nak ezek a megpróbáltatások, 
fontos, hogy kitartóan és állha-
tatosan forduljunk imádságban 
Istenhez, és akkor  a zárt ajtók 
megnyílnak, s kéréseinket meg-
hallgatja a Mindenható. Arra biz-
tatta a jelenlevőket, hogy a közös 
miatyánk alatt fogják meg egy-
más kezét, így is bizonyítva, hogy 
nemcsak együtt, hanem egyként 
kérik Isten segítségét.

Az igehirdetés után Tamási 
Csilla imádkozott a tanítókért és 
a katolikus iskoláért, majd Far-
kas Balázs olvasta fel Soltész 
Miklós vallásügyi államtitkár 
üzenetét (ő nem tudott jelen len-

ni az alkalmon, mert édesany-
ja betegsége miatt haza kellett 
mennie). A köszöntőben Soltész 
Miklós azt hangsúlyozta, hogy 
felemelő és csodálatos, hogy a 
megfélemlített szülőkért, taná-
rokért és diákokért, a római ka-
tolikus iskoláért közösen tudnak 
imádkozni az egybegyűltek. „Hi-
szem, és mindannyiuknak hin-
niük kell, hogy Isten a Szentlélek 
erejét adja mindazoknak, akik 
az iskoláért harcolnak”.

A nemzetpolitikáért felelős ál-
lamtitkár, Szilágyi Péter arról 
beszélt, hogy Magyarország kor-
mánya kiáll a megfélemlített, ár-
tatlanul meghurcolt szülőkért, 
szolidaritásáról és erkölcsi tá-
mogatásáról biztosítja azokat, 
akik mindezek ellenére vállal-
ják, hogy kiállnak jogaikért, és 
mindent elkövetnek azért, hogy 
a katolikus líceum tovább mű-
ködhessen. A Vásárhelyi Hírlap 
érdeklődésére az államtitkár el-
mondta, hogy személyes jelen-
létével akarta biztosítani a ma-
rosvásárhelyieket a magyar ál-
lam támogatásáról. „Tudjuk jól, 
hogy Erdélyben, Marosvásárhe-
lyen  a jogok szintjén sok lehe-
tőség van, de a napi gyakorlat-
ban nehezebb  a magyarságukat 
megélni a helyieknek. Figyelem-
mel kísérjük az eseményeket az 
államtitkárság folyamatos kap-

csolatban van a főkonzulátussal, 
az egyház vezetőivel, az iskola 
vezetésével. Ha kell nemzetkö-
zi fórumokon kiállunk az iskola 
ügyéért mi is, s megadunk min-
den szakmai segítséget, amire 
szüksége van az iskolának és az 
egyháznak. Azért is jöttem el, 
hogy érzékeltessük, hogy ma-
ga az eljárás, ami az iskolával, 
a vezetőjével és a szülőkkel, di-
ákokkal szemben zajlik, ez nem 
egy európai eljárás, értékrend. A 
szülők kihallgatása, kérdőre vo-
nása, hogy miért íratták a gyer-
meküket a római katolikus isko-
lába nem tartozik szorosan az 
ügyhöz, csupán hangulatkeltés, 
s ezzel nem értünk egyet. A ró-
mai katolikus iskola megtartá-
sa, fenntartása, további műkö-
dése nemcsak a marosvásárhe-
lyieknek, erdélyi magyaroknak, 
hanem ugyanúgy az országnak 
is fontos.”

Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei tanács elnöke, valamit Ta-
más Sándor, a Kovászna megyei 
tanács elnöke szolidaritásból jött 
el az igeliturgiára, biztosítva az 
érintetteket, hogy mellettük áll-
nak az iskoláért vívott harcban.

A templomban tartott isten-
tisztelet után a szülők és politi-
kusok a Deus Providebit Ház ud-
varán beszélgettek, egyeztettek.

SIMON VIRÁG

Tamási Zsoltért (balra) is imádkoztak

FOTÓ: HAÁZ VINCE




