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A városi szervezet munkájába való beavatkozá-

si szokás elhagyását kéri a megyei RMDSZ-től a 

szövetség marosvásárhelyi elnöke, Vass Leven-

te. A néhány hete megválasztott vezető ugyan-

akkor azt szeretné, ha Marosvásárhely újból fel-

kerülne az erős RMDSZ-szervezetek országos 

térképére.

Közvetlen módon sem elő-
deit, sem a megyei szerve-
zetet nem bírálta a tegnap 

tartott sajtótájékoztatóján Vass 
Levente. Az RMDSZ új maros-
vásárhelyi elnöke viszont mind-
két irányba üzent, amikor kije-
lentette, hogy a városban nincs 
szükség két, párhuzamosan mű-
ködő RMDSZ-re. Vass kifejtette: 
nagyon jó viszonyt ápol a megyei 
szervezet szintén újonnan vá-
lasztott elnökével, Péter Ferenc-
cel, sőt úgy véli, a két szervezet 
közti esetleges viták esetén az 
idősebb és tapasztaltabb politi-
kus jogán Pétert illetné meg az 
utolsó szó joga. Mindezek elle-
nére nem szeretné, ha folytatód-
na az eddigi gyakorlat, miszerint 
a megye mindegyre beleszólna a 
város dolgaiba. „Az utóbbi évek-
ben azt láttuk, hogy mindenki 
Marosvásárhely gondjaival fog-
lalkozott, de a végső megoldás 
megtalálása előtt sorra léptek 
vissza az emberek. Ezentúl le-
gyen világos: Marosvásárhe lyért 
én és az általam kinevezen-
dő csapat vállal felelősséget” – 
szögezte le Vass Levente. Újság-
írói kérdésre válaszolva kifejtet-
te, már rég elásta a csatabárdot, 
és 2015 óta a szervezet exelnö-
kével, Peti Andrással is békés, 
jó kapcsolat alakult ki. Mint is-

mert, a két fiatal politikus soká-
ig egymásnak feszülve versen-
gett a városi szervezet elnöksé-
géért, a tavaly viszont együtt kö-
vetelték a megyei szervezet el-
nökének, Brassai Zsombornak a 
lemondását.

Csapatot szervez

Vassnak még bő két hét áll 
rendelkezésére, hogy megne-
vezze a csapatát. A nyolcfős-
re tervezett alelnöki csapatból 
kettőt már a tegnap bemutatott. 
Az ügyvezetői szerepkört kép-
viselői irodájának vezetőjére, 
Kali Istvánra bízta. Az informa-
tikusi és jogi végzettségű ügy-
vezető alelnök két évvel ezelőtt 
még az Erdélyi Magyar Nép-
párt marosvásárhelyi szerve-
zetét irányította. A természet-
védelemért és a fenntartható 
fejlesztési stratégiákért a jövő-
ben Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko 
Központ vezetője felel. A továb-
bi hat alelnöki tisztség közül 
egyet az ifjúsági szervezetek 
jelöltje, egyet pedig egy hölgy 
fog megkapni. Vass nem kíván-
ta elárulni egyik személy ne-
vét sem, mint mondta, május el-
ső felében egyszerre mutatja be 
a teljes csapatot. Az újraszer-
vezéssel együtt Vass Levente 

megígérte, hogy ismét megnyit-
ja a vásárhelyi szervezet hóna-
pok óta, jobbára anyagi és szer-
vezési gondok miatt bezárt Dó-
zsa György úti székhelyét.

Támogatott frakció

Kérdésünkre, hogy mennyi-
re elégedett a városi önkor-
mányzati képviselők munkájá-
val, az új elnök maximális tá-
mogatásáról biztosította a tíz 
RMDSZ-tanácsost. Mint mond-

ta, bárki bármit is állít a frakci-
óról, annak tagjai nem hibáztak 
az utóbbi öt-hat hónapban, és 
frakciófegyelmet sem szegtek. 
Vass szerint kijelenthető, hogy 
a jelenlegi tanácsosok az elő-
ző mandátumban önkormány-
zati képviselői feladatot válla-
lók bakijait próbálják korrigál-
ni. Ezért a mendemondák elle-
nére szóba sem jöhet Csíki Zsolt 
leváltása a frakcióvezetői tiszt-
ségből. „Amikor a csapat ne-
héz helyzetben van, nem a tiszt-

ségek elosztásán kell dolgoz-
ni, hanem a munka jó meneté-
re kell összpontosítani” – vála-
szolta lapunknak Vass. Továbbá 
hozzátette: ő maga is mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
az érdekelt felekkel – a polgár-
mesteri hivatallal, a tanfelügye-
lőséggel, a pedagógusokkal és 
a szülőkkel – együtt törvényes 
és megnyugtató módon rendez-
zék a Római Katolikus Teológi-
ai Gimnázium helyzetét.

SZUCHER ERVIN

Újra az erős szervezetek térképére helyezné a marosvásárhelyi RMDSZ-t az új elnök

Vass nem kér az atyáskodásból

Azt ígérte, május első felében egyszerre mutatja be a teljes vezetőséget
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Katolikus iskola: a minisztériumtól várják a patthelyzet feloldását
Maratoni városi tanácsülésen 

próbáltak törvényes megoldást 
találni a Római Katolikus Teo-
lógiai Gimnázium és a maros-
vásárhelyi iskolahálózat hely-
zetére az önkormányzati kép-
viselők. A szerdai ülés folyta-
tásaként tegnap reggel kilenc-
re összegyűlt a kijelölt bizott-
ság, s a délután kettőre meghir-
detett tanácsülés előtt távozott 
a teremből többek között Péter 
Ferenc megyei tanácselnök és 
tanácsosa, Kozma Mónika, va-
lamint Novák Zoltán szenátor. 
A délelőtti egyeztetésen a helyi 
tanácsosok mellett jelen voltak 
a római katolikus iskola diákja-
inak szülői képviselete, Illés Il-
dikó főtanfelügyelő-helyettes és 
a tanfelügyelőség jogásza, a vá-
rosháza jegyzője és az iskolá-
kért felelős szakosztály képvi-
selője, valamint Claudiu Maior, 
a polgármester tanácsadója. 

Az egyeztető ülést követően 
Csíky Csengele, a szülők kép-
viselője elmondta, hogy hossza-
san keresték a megoldást a ki-
alakult helyzetre. A tanfelügye-
lőség és a minisztérium ugyan-
is az érvényben levő törvény 
és módszertan alapján kéri, 
hogy mutassák be az iskola jo-
gi személyiségét igazoló iratot, 

hogy azt újra bevehesse az is-
kolahálózatba. Csakhogy ez az 
irat nem létezik, mert azt a he-
lyi tanácsi határozatot, amely-
nek alapján az iskolát létrehoz-
ták, megsemmisítették. A fele-
kezeti tanintézetet nem lehet 
most újra létrehozni, megalakí-

tani, hiszen működik, az erede-
ti határozatot követő utóbb el-
fogadott határozatok alapján. 
Amíg a bíróság ki nem mond-
ja, hogy nincs iskola, addig nem 
lehet újra létrehozni. „Az ülé-
sen arról döntöttünk, hogy a 
tanügyminisztériumtól átirat-

ban kéri a tanács, hogy  old-
ja meg ezt a jogi patthelyzetet. 
Erre sajnos már csak hét he-
tünk van, mert május 5. a ha-
táridő, amíg az iskola vissza-
kerülhet az országos számító-
gépes programba és fogadhat-
ja a kilencedik osztályba jelent-
kezőket” – fogalmazott Csíky 
Csengele.

A tanácsülésen jelenlevő egy 
szociáldemokrata, három nem-
zeti liberális, két Szabad Embe-
rek Pártja és tíz RMDSZ-es ön-
kormányzati képviselő elfogad-
ta a kidolgozott, közösen megfo-
galmazott és a városháza jegy-
zője, Szövérfi László által tör-
vényesnek minősített tanácsi 
határozatot. Erről Peti András 
ülésvezető nyilatkozott a Vásár-
helyi Hírlapnak: a  csaknem 24 
órás tanácsülésen a kijelölt bi-
zottság megpróbálta tisztázni, 
hogy kinek a hatáskörébe tarto-
zik, és kinek a felelőssége a ró-
mai katolikus iskola jogi hely-
zetének tisztázása. Több meg-
oldás, javaslat körvonalazó-
dott, de az egyetlen, amely kö-
rül konszenzus alakult ki: a hi-
vatalt felhatalmazzák, hogy a 
tanügyminisztériumhoz for-
duljon ezzel a különleges eset-
tel, hiszen jelenleg a minisz-

tériumnak a hatásköre dön-
tést hozni, illetve  szabályoz-
ni ezt a kérdést. „Két része van 
az elfogadott tanácsi határozat-
nak, egyikben konkrétan a ró-
mai katolikus teológiai gimná-
zium helyzetének az orvoslá-
sára kértük fel a minisztériu-
mot, hogy akár miniszteri ren-
delettel oldja meg a helyzetet. 
A határozat  második részében 
pedig  kértük, hogy elemezzék 
a tanfelügyelőség által elfoga-
dott iskolahálózatot, s nyújtsa-
nak elfogadható megoldást an-
nak a nyolc tanügyi intézmény-
nek, amely között szerepel a ró-
mai katolikus iskola is, amely-
nek nincs jogi szempontból ér-
vényes működési engedélye.  
Úgy gondoljuk, hogy ma már 
egy olyan szakaszába léptünk 
az engedélyezési folyamatnak, 
hogy csak egyedül a miniszté-
riumnak a hatáskörébe tarto-
zik mind a római katolikus gim-
názium, mind a iskolahálózat-
ra vonatkozó ügyet megoldani.” 

Jövő héten a városháza és 
a szülők képviselőiből álló bi-
zottság személyesen is egyez-
tet majd Bukarestben a szakmi-
nisztérium képviselőivel.

SIMON VIRÁG

Ott voltak a teremben a szülők képviselői is




