
2018.  NOVEMBER 14.,  SZERDA4 A K T U Á L I S #tanügy  #Tanasă

Még függőben az összevonások
Kilenc várost és négy községet érintenek az összevonási javaslatok

• Az előzetes be-
szélgetések alapján a 
Hargita megyei főtan-
felügyelő nem számít 
beleegyező válaszokra 
a tanintézetek ösz-
szevonási javaslatait 
illetően az önkormány-
zatok részéről. Noha 
a tanfelügyelőségen 
hétfőre várták az érin-
tett települések vezető-
ségeinek álláspontját, 
tegnapig ezt csak két 
önkormányzat küldte 
el az intézménynek. 
Ha nem tudnak meg-
egyezni a költségmeg-
takarítás módjáról, a 
tanfelügyelőség veze-
tőtanácsa hoz döntést 
az ügyben.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

N em küldte még el álláspont-
ját a tanfelügyelőségnek az 
összevonási javaslatok által 

érintett településvezetések több-
sége. A Hargita megyei városokon 
– Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, 

Balánbánya, Borszék, Szentegyhá-
za, Székelykeresztúr, Tusnádfürdő 
– kívül négy olyan község is van, 
amelyben az önkormányzat ösz-
szevonási javaslatot kapott, mert 
egynél több jogi személyiséggel 
rendelkező tanintézet működik a 
településen. A négy község Csík-
szentgyörgy, Gyergyóditró, Gyimes-
középlok és Gyimesfelsőlok – tud-
tuk meg Görbe Pétertől. A megyei 
főtanfelügyelő elmondta, tegnapig 
csak Gyergyószentmiklósról, illetve 
Gyimesfelsőlokról kaptak választ. 
„A beszélgetések után nem úgy 

éreztem, hogy nagy örömmel fogad-
ták az ötletünket” – mondta arra a 
kérdésünkre, hogy a tanfelügyelő-
ség milyen visszajelzésre számít a 
többi önkormányzattól.

Görbe: csak apró mozgások 
lesznek

A főtanfelügyelő úgy véli, „leg-
feljebb nagyon apró mozgások 
lesznek”, ugyanis az ajánlás nem 
kötelező érvényű, és az önkor-
mányzatok előállhatnak más költ-
ségcsökkentő javaslattal is, ha azt 

kellőképpen megindokolják. Eddig 
a legjobb kifogás az összevonás 
ellen az, hogy előbb tanulmányt 
kellene készíteni annak hatásai-
ról, és esetleg további alternatív ja-
vaslatokat is ki kellene dolgozni a 
költséghatékonyság növelésére. A 
tanulmányozás mindenkinek csak 

ilyenkor jut eszébe, de ideje volna 
már tenni, akarást is rendelni mel-
lé – jelentette ki a főtanfelügyelő. 
Az önkormányzatok hatáskörével 
kapcsolatban megjegyezte, „az is-
kolahálózatot nem annak alapján 
kellene átszerveznünk, hogy hány 
igazgatót akarunk, hanem asze-
rint, hogy mi jó a településnek”. 
„A rendszer igencsak felaprózott, 
és sok adminisztrációs költséggel 
jár. Mi leadtunk egy verziót, és az 
hatékony volna. (…) Az egyik fő 
oka annak, hogy rosszul állunk a 
költségek lefedésével, hogy más 
megyei jogú városokhoz viszonyít-
va aránylag sok jogi személyiség-
gel rendelkező tanintézményünk 
van” – fogalmazott a Hargita me-
gyei oktatási hálózat költségvetési 
problémáiról és az összevonási ja-
vaslatok okáról a főtanfelügyelő.

A vezetőtanács hoz végső 
döntést

A takarékossági intézkedésekről a 
hónap végéig kellene döntést hoz-
ni. Amennyiben az önkormányza-
tok nem jutnak közös álláspontra 
a tanfelügyelőséggel, a következő 
lépés az lesz, hogy a tanfelügye-
lőség vezetőtanácsa határoz az 
ügyben, figyelembe véve az adott 
településvezetés álláspontját és 
javaslatát is. Továbbá várják a 
fejkvótás finanszírozás központi 
újraszámítását is, mivel a szaktár-
cánál a nyáron készült egy erre vo-
natkozó tanulmány, aminek ugyan 
nem ismert az eredménye, de úgy 
tudják, az előzőnél kedvezőbbek 
lesznek az új számítási értékek – 
tájékoztatott Görbe Péter.

Nem örülnek az ötletnek. 
Az összevonás által 
alárendeltségbe kerülő 
tanintézetek elveszítenék 
önállóságukat

▴   FOTÓ:  PÁL ÁRPÁD

Gyergyószentmiklósi elöljárók 
tettek panaszt Dan Tanasă ellen, 

amiért szerintük uszító blogbejegy-
zést tett, és rágalmazta a helyi ön-
kormányzatot. „Közterületen tűzte ki 
Gyergyószentmiklós polgármestere 
azt a lobogót, amelyet 1941-ben a II. 
bécsi döntés után fogadtak el a város 
zászlajának, amikor a várost elfog-
lalták Horthy Miklós admirális sere-
gei. A polgármester, Nagy Zoltán, aki 
az RMDSZ partnerének, az MPP-nek 
a tagja, nem rejti véka alá a vágyát, 
hogy az általa vezetett város Magyar-
országhoz tartozzon, ahogy az 1940. 
augusztus 30-i II. bécsi döntés után 
történt. Sőt még megdöbbentőbb, 
hogy ezt a zászlót 2010-ben ismét hi-
vatalosan is a város zászlajának nyil-
vánította a helyi önkormányzat. (…) 
Más szavakkal, Gyergyószentmiklós 
önkormányzata az RMDSZ és az MPP 
irányításával folytatja a Horthy Mik-
lós által elindított harcot” – többek 
között ezt állítja egyik blogbejegy-
zésében a magyar feliratok elleni 
harcáról ismertté vált Dan Tanasă.

Mindenféle képtelenséggel vádolta 
meg nyilvánosan a város választott 
vezetőit, ezáltal uszítva ellenük azo-
kat, akik ezeket esetleg komolyan 
veszik – állapítja meg Árus Zsolt, aki 
a polgármester megkeresésére a Szé-
kely Figyelő Alapítvány jogászaival 
konzultálva javasolta, hogy a város-
vezető tegyen feljelentést a uszítás 
miatt. Nemcsak Nagy Zoltán, ha-
nem vele együtt Mezei János volt 
polgármester, illetve nyolc másik 
személy (többségükben volt és jelen-
legi MPP-s képviselők) is panaszt 
nyújtottak be magánszemélyként 
a helyi ügyészségen. Készül egy 
másik, közös beadvány is, amit a 
Diszkriminációellenes Tanácshoz 
küldenek.  Ők arra biztatják a gyer-
gyószentmiklósiakat, hogy minél 
többen nyújtsanak be panaszt az 
ügyészségen. Ehhez minden további 
segítséget megkapnak a MPP főtéri 
irodájában, vagy pedig a Székely Fi-
gyelő Alapítványtól.

Korábban már írtuk, hogy Dan 
Tanasă több pert is kezdeményezett 

Gyergyószentmiklós ellen. Az egyik 
ilyen már jogerősen le is zárult, ennek 
következményeként kellett eltávolíta-
ni a városháza erkélyéről és belső ter-
meiből is a székely-, valamint a város 
zászlaját. Ezt követően állították fel 
azt a zászlórudat a városközpontban, 
amelyen most a város zászlaja lobog 
(kék alapon a napot és egy félholdat 
ábrázol). Tanasă említett blogbejegy-
zése  erre a zászlóra  irányul.

Másik három kereset is a bíróság 
előtt van. Az egyikben Tanasă azt 
akarja elérni, hogy az említett vá-
roszászló tűnjön el a közterületről. 
Másik problémája az, hogy a műve-
lődési ház homlokzatán a román és 
a magyar felirat azonos betűmérettel 
és egymás mellett szerepel, azaz sze-
rinte ez azt a téves képzetet kelti, hogy 
az ország nyelve és a helyi közösség 
nyelve azonos rangú lenne. Sok más 
székelyföldi önkormányzat ellen 
indított perhez hasonlóan Gyergyó-
szentmiklós ellen is keresetet nyúj-
tott be a Városháza felirat eltávolítá-
sát követelve. (Gergely Imre)

Panaszt tettek Tanasă ellen
Öt városból indítanak buszokat vasárnap
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt – 
csatlakozva a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kezdeményezéséhez 
– buszokat indít a vasárnapi sepsiszentgyörgyi székely nagygyű-
lésre – jelezte közleményben az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája. Az EMNT demokráciaköz-
pontjaiban, valamint telefonon várják a résztvevők jelentkezését, 
az EMNT és a Néppárt pedig külön buszokat indít Székelyudvar-
helyről, Csíkszeredából, Gyergyószentmiklósról, Kézdivásárhelyről 
és Barótról. A buszos utazásra az alábbi elérhetőségeken lehet 
jelentkezni: Székelyudvarhelyen személyesen a Vár utca 4. szám 
alatt (telefonon: 0266-210-575; 0762-248-685); Csíkszeredában 
személyesen: Petőfi Sándor utca 7. számnál (telefonon: 0762-248-
683); Gyergyószentmiklóson személyesen a Szárhegyi utca 15–17. 
számnál (telefonon: 0266-361970, 0762-248705); Kézdivásárhelyen 
személyesen: 44-es Udvartér 1. számnál (telefonon: 0267-360006, 
0744-596051); Baróton telefonon: 0267-377790. A buszok a rendez-
vény végén visszatérnek kiindulási helyükre. Jelentkezni legkésőbb 
november 16-án 17 óráig lehet a fent megadott elérhetőségeken.
Mint ismert, az Izsák Balázs SZNT-elnök által még augusztusban 
jegyzett felhívásban a tanács olyan egységes megmozdulást 
hirdetett, amilyen öt évvel ezelőtt a székelyek nagy menetelése 
volt. Ezen a száz év küzdelmeire, a Székely Nemzeti Tanács ala-
pítóira, a Székely Hadosztályra, valamint az ötven éve megszün-
tetett Magyar Autonóm Tartományra kívánnak emlékezni, és azt 
a tizenöt évet is át szeretnék tekinteni, amely a Székely Nemzeti 
Tanács újjáalakulása óta telt el.

• RÖVIDEN 




