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Felelős Államtitkárságának főosz-
tályvezető helyettese, illetve Tóth 
László csíkszeredai főkonzul kapott 
szót. Mindketten a marosvásárhelyi 
magyar közösség, az iskoláért foly-
tatott küzdelmét méltatták, hangsú-
lyozván, hogy közben, diplomáciai 
úton a magyar kormány is végezte a 
dolgát. Az ünnepély után, lapunknak 
nyilatkozva Tamási Zsolt, az iskola 
igazgatója is a közösségi összefo-
gást méltányolta, mondván, hogy az 
igazságtalan megpróbáltatások még 
inkább összekovácsolták a magyar 
szülőket és tanárokat. Ugyanakkor 
hozzátette: a hazug, lejárató kampá-
nyokon kívül, az utóbbi hetekben, 
napokban már senki nem próbált 
akadályokat gördíteni az iskola újra-
indulásának.

S Z U C H E R  E R V I N

T íz pap és hat ministráns társa-
ságában a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegye érseke, Jakubinyi 

György hirdette Isten igéjét a marosvá-
sárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Kato-
likus Gimnázium tanévkezdő ünnepén. 
A szülők és a tanári gárda örömére, a 
Keresztelő Szent János plébánián mi-
nistráló gyermekek mellett Tamási 
Zsolt, az iskola régi-új igazgatója is he-
lyet foglalt, majd a bibliából olvasott 
fel.

A nevelés is cél

Az igazságtalan meghurcoltatások-
nak kitett iskola, tanulói és igazgatója 
esetét Jeremiás próféta példájával pró-
bálta érzékeltetni az érsek: „Ő végig 
az Úrban reménykedett, mert az Úr 
azt mondta, ne félj, mert én veled va-
gyok!”. A római katolikus egyház most 
is az igazság diadalmaskodásával bí-
zik, noha éppen főpapja szerint a 76 
restitúciós perből 62-öt elveszítettek. 
Mint mondta, a marosvásárhelyi iskola 
is majdhogynem a visszaállamosítási 

hullámnak lett az áldozata. Jakubinyi 
egy huszonnyolc évvel ezelőtti tör-
ténettel szemléltette a mai helyzetet. 
Mint mesélte, 1990 őszén elődje, Bálint 
Lajos érsek Bukarestbe küldte egy egy-
házi tanácskozásra. Az ortodox főpap 
kitámadta, és a szemére vetette, hogy 
miért nem elég a római katolikusok-
nak, hogy az állam bevezette a heti 
egy vallásórát, miért akarnak felekeze-
ti iskolákat is? „Van-e különbség a ka-
tolikus és az ortodox számtan között? 
– tette fel a kérdést. Ekkor egy buka-
resti kollégám azt válaszolta, hogy a 
felekezeti iskoláknak nemcsak a taní-
tás a célja, hanem a nevelés is. Úgy lát-
szik, sokan még mindig nem értik ezt, 
hisz azóta sem változott a többségiek 
szemlélete” – jegyezte meg Jakubinyi 
György, aki szerint nem lehet és nem 
is szabad elválasztani a templomot és 
az iskolát. „Mi nem kérünk egyebet, 
mint amennyi nekünk jár, és amennyit 

mind a hazai, mind a nemzetközi tör-
vények szavatolnak” – tette hozzá.

Közösségi összefogás

A jelenlévő politikusok és közméltó-
ságok közül Brendus Réka, a magyar 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért 

Áldás a katolikus iskolának
Jakubinyi György: nem kérünk egyebet, mint amennyi nekünk jár, s a törvények szavatolnak
• Felemelő hangulatban, 
a belvárosi plébánia-
templomban kezdődött 
az újjáalapított maros-
vásárhelyi római kato-
likus iskola 2018/19-es 
tanéve. Az ünnepi misét 
Jakubinyi György érsek 
celebrálta. Az ünnepély 
után, lapunknak nyilat-
kozva Tamási Zsolt, az 
iskola igazgatója is a 
közösségi összefogást 
méltányolta. Mint el-
mondta, az igazságtalan 
megpróbáltatások még 
inkább összekovácsolták 
a magyar szülőket és 
tanárokat. 

A hazug, lejá-
rató kampá-
nyokon kívül, 
az utóbbi he-
tekben, napok-
ban már senki 
nem próbált 
akadályokat 
gördíteni az 
iskola újrain-
dulásának.

◂  T A M Á S I  Z S O L T  
I S K O L A I G A Z G A T Ó

Tanítók is oktathatják a románt, de nem az ő kizárólagos feladatuk
• A román oktatásügyi miniszter szerint a kisebbségi 
elemi iskolákban továbbra is taníthatják tanítók a román 
nyelvet, de a román nyelvórák megtartása a tíz nappal 
ezelőtti törvénymódosítás után nem lesz már az ő kizáró-
lagos feladatuk.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Valentin Popa miniszter a ma-
gyar közmédiának adott nyilat-
kozatában beszélt erről hétfőn, 

miután a csíkszentdomokosi magyar 
tannyelvű Márton Áron általános isko-

lában megnyitotta a tanévet. A minisz-
ter kijelentette: csupán annyi változik, 
hogy kivonták ezeket az órákat a taní-
tók feladatai alól, és a munkáltatóknak 
meg kell próbálniuk szakképzett ro-
mántanárt keresni az órák megtartásá-
ra. „Nincsenek kizárva a tanítók, csak 
a prioritáslista, amely alapján ezeket az 

órákat kiosztják, megváltozott" – ma-
gyarázta.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök la-
punknak elmondta, első lépésként a 
jogszabály módosítását és a miniszte-
ri körlevél visszavonását fogja kérni a 
Dăncilă-kabinettől. „Nem tudom, hogy 
ezt hajlandók-e majd megtenni, vagy 
sem, de a parlamentben a cikkely el-
törlését fogjuk kérni – méghozzá sür-
gősségi eljárást kérve. A miniszter any-
nyit ígért, hogy ezt nem próbálja majd 
akadályoztatni. Reméljük, állja a sza-
vát” – válaszolta Kelemen. Az RMDSZ 

vezetője bizakodó: mint mondta, remé-
li, hogy már a jövő héten a parlament 
oktatási bizottsága elé kerül a magyar 
politikusok kezdeményezése. Ha min-
den olajozottan működik, akkor is leg-
alább másfél hónapra lenne szükség 
ahhoz, hogy a törvény módosításával 
„semlegesítsék” a kormányrendeletet. 
A román nyelv alsó tagozaton való ok-
tatását módosító rendelet ellen tegnap 
Erdély-szerte, így a marosvásáhelyi 
magyar tannyelvű iskolákban is fehér 
szalaggal, illetve zászlókkal tiltakoz-
tak szülők és tanárok.

Nincsenek 
kizárva a 
tanítók, csak a 
prioritáslista, 
amely alapján 
ezeket az órá-
kat kiosztják, 
megváltozott.

Boldogan vonultak fel a diákok a 
tanévnyitó ünnepségen
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