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Alkotmányossági óvással akadályozza a PNL a vásárhelyi felekezeti tanintézet megalapítását

Liberális gáncsoskodás iskolaügyben

Az alkotmánybíróságon tá-
madja meg a marosvásárhe-
lyi római katolikus gimnázi-

um újraalapításáról szóló törvény-
tervezetet a Nemzeti Liberális Párt 
(PNL) – közölte alakulata végrehaj-
tó bizottságának döntését tegnap 
Ludovic Orban pártelnök. Ameny-
nyiben egy törvénytervezet ellen 
alkotmányossági óvást emelnek, 
azt nem hirdetheti ki az államfő, 
csak ha az alkotmánybíróság el-
utasítja az alkotmányossági kifo-
gást. A taláros testület döntésé-
re általában több hetet vagy hóna-
pot kell várni, emiatt fennáll a ve-
szélye annak, hogy míg az alkot-
mánybíróság megvizsgálja a jog-
szabályt, lejárhat a beiratkozási 
időszak. 

A szenátus – mint ismeretes – a 
múlt szerdán döntéshozó kamara-
ként, a szociálliberális kormány-
többség támogatásával fogadta el a 
helyi hatóságok által megszünte-
tett magyar tannyelvű intézmény 

újraalapításáról szóló jogszabályt, 
amelyet az RMDSZ terjesztett a 
parlament elé. 

Az államfőhöz közel álló jobb-
közép ellenzéki párt szerint sér-
ti az alaptörvényt, ha a parlament 
iskolaalapítóként lép fel. Orban 
arra hivatkozott, hogy az okta-
tási törvény értelmében az isko-
lákat a helyi hatóságok javasla-
tára miniszteri határozattal ala-
pítják. „Mi nem az RMDSZ-t, ha-
nem magát az eljárást támadjuk, 
amely megítélésünk szerint al-
kotmányellenes, annál is inkább, 
mert egy másik hatalmi ág, a bírói 
hatalom már állást foglalt az ügy-
ben” – magyarázta a pártelnök. 
Az ellenzéki politikus arra utalt, 
hogy a marosvásárhelyi táblabí-
róság a múlt héten érvénytelení-
tette a Maros megyei tanfelügye-
lőségnek azt a határozatát, amely-
lyel 2015 augusztusában létrehoz-
ta a marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Gimnáziumot. A jobbkö-

zép ellenzék egyébként rendsze-
resen támadja a 2016-os választá-
sokon győztes szociáldemokratá-
kat minden olyan „magyar ügy” mi-
att, amelyben álláspontjuk szerint a 
kormánypárt a „nemzeti érdekeket 
sértő engedményeket tesz” a szá-
mára parlamenti támogatást nyújtó 
RMDSZ-nek.

Kelemen Hunor szövetségi elnök-
nek arra a megjegyzésére, hogy a 
PNL ultranacionalista párttá válto-
zott, Orban úgy reagált: a Nemze-

ti Liberális Párt Románia és a ro-
mán nemzet érdekeit védi, és ha bi-
zonyos álláspontjaik nem tetszenek 
Kelemen Hunornak, „az az ő prob-
lémája” – idézte az ellenzéki poli-
tikust az Agerpres hírügynökség. 
A múlt heti szavazás után Traian 
Băsescu volt államfő vezette ellen-
zéki Népi Mozgalom Pártja (PMP) is 
bejelentette, alkotmánybírósághoz 
fordul iskolaügyben. 
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Helytelenül, magyarosítva ugyan, de 
románul használja Váradhegyalja 
(Podgoria) nevét a nagyváradi 
RMDSZ abban a tájékoztató kam-
pányban, melyet a részvételi költ-
ségvetés keretében benyújtott pro-
jektjeinek támogatására indított. 
„Szavazz, hogy közpénzből megújul-
hasson a podgóriai kultúrház!” – ír-
ta Facebook-oldalán tegnap délután 
közzétett bejegyzésében a szövet-
ség váradi szervezete (Nagyváradi 
RMDSZ), amelyben a váradhegyaljai 
művelődési ház felújításához tobo-
roz szavazatokat.

Az RMDSZ Bihar megyei sajtó-
irodája korábban közleményben ar-
ról tájékoztatott, hogy két, a nagy-
váradi magyar közösség számára 
fontos projektet nevezett be a he-
lyi önkormányzat által idén elő-
ször meghirdetett részvételi költ-
ségvetésbe. Ezek támogatásához 
toboroz online szavazatokat töb-
bek között a közösségi portálon. A 
szövetség váradi RMDSZ-frakciója 
a várad-velencei Templom tér és 
a váradhegyaljai művelődési ház 
felújítását szeretné elérni a civi-
lek számára meghirdetett ötletbör-
zén, bár ezeket maga is kezdemé-
nyezhetné a helyi tanácsban. „Az 
RMDSZ kéri a váradiak támoga-
tását, ugyanis az összesen negy-
venkét leadott és immár kiváloga-
tott pályázatból mindössze tízet fi-
nanszíroz a helyi önkormányzat” 
– hívta fel a figyelmet közleményé-
ben a szövetség. Mint írják, a váradi 
RMDSZ több javaslatot is beter-
jesztett, és a városházi előzsűrizés 
után ez a kettő bekerült a második 
fordulóba.

„A továbbjuttatott két pályázat is a 
váradi RMDSZ vezetőségének és ta-
nácsosainak összehangolt munká-
ja a helybéliek igényeire alapozva. 
A negyvenkét pályázatból csak ez a 
kettő olyan, amely kifejezetten a ma-

gyar közösség térfoglalását célozza 
szó szerint és átvitt értelemben is” – 
idézi a közlemény Botházy Nándort, 
a nagyváradi RMDSZ ügyvezető el-
nökét. Rámutatnak, a várad-velen-
cei Templom tér felújításának ötle-
te Pető Dalma, míg a váradhegyaljai 
kultúrház korszerűsítéséé Kecse 
Gabriella helyi tanácsostól szárma-
zik, akik a két, magyarok által nagy 
számban lakott városrész rehabi-
litációját szorgalmazzák. A közle-
mény emlékeztet, Várad-Velence az 
egyik első kerülete Nagyváradnak, 
írásos említése nem sokkal a váradi 
püspökség létrehozását követően 
történt, és az említett tér a római ka-

tolikus templom előtt található. A 
hegyaljai művelődési házról kiderül 
hogy a közösség építette kalákában, 
miután egy helyi lakos felajánlot-
ta a területet a célra. A Nagyvárad-
hoz csatolt települést a köznyelvben 
román nevén, Podgoriaként is em-
legetik, írásban azonban többnyire 
Váradhegyaljaként fordul elő.

Mint arról beszámoltunk, Kolozs-
vár mintájára 2018-tól Nagyvárad ön-
kormányzata is bevezette a részvé-
teli költségvetés gyakorlatát, ennek 
keretében a lakosság is beleszólhat 
a városfejlesztésbe, a többéves ko-
lozsvári gyakorlathoz hasonlóan a 
helyiek által beterjesztett projekte-

ket online szavazással választják ki. 
A városvezetés évente 1,5 millió eu-
rós pénzalapot szánt e célra, amely-
ből tíz projektet valósítanak meg, 
egynek értéke nem haladhatja meg 
a 200 ezer eurót. A részvételi költ-
ségvetés lebonyolításához az önkor-
mányzat internetes platformot ho-
zott létre (Activ.oradea.ro), amelyen 
nyolc területen – utcai infrastruktú-
ra, zöldövezetek és játszóterek, mo-
bilitás, közterek berendezése, kultu-
rális, szociális, illetve egészségügyi 
infrastruktúra, digitalizálás – márci-
us 9-éig lehet pályázni. 

PaP Melinda

Noha a szenátus döntéshozó kamaraként megszavazta 

a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapí-

tásáról szóló törvényt, mégsem biztos, hogy a taninté-

zet idén elkezdheti működését, mivel a liberálisok alkot-

mányossági óvást emeltek a jogszabály ellen.

A „podgóriai” művelődési háznak gyűjt a nagyváradi RMDSZ

Elírták. Helytelenül használja Váradhegyalja nevét Facebook-bejegyzésében az RMDSZ nagyváradi szervezete 

Liberális akadály. Ludovic Orban PNL-elnök az oktatási törvényre hivatkozik 




