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PERELIK A MAGYARELLENES ERŐK A VÁSÁRHELYI KATOLIKUS GIMNÁZIUMOT

Újabb román nacionalista 
támadás a magyar iskola ellen

Összefogott a magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Népi Mozgalom Párt 
(PMP), Dan Tănasă egyesülete, valamint a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázi-
um és annak szülői bizottsága az újonnan létrehozott II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Gimnázium ellen, és közösen beperelte az oktatási minisztériumot és a 
felekezeti iskolát a tanintézet tavalyi, törvénytelennek vélt létrehozása miatt. Ta-
mási Zsoltot, az iskola régi-új igazgatóját nem lepte meg az újabb támadás, de az 
elmúlt évek kálváriája ellenére nem hiszi, hogy a bíróság helyt ad a keresetnek. 
Kovács Irén Erzsébet oktatási államtitkár lapunknak elmondta, politikai akcióról 
van szó, amely az európai parlamenti választások kampányának része. 3.»

Iskolapélda magyarellenességre. A felperesek szerint a Rákóczi létrehozására vonatkozó kormányrendelet diszkriminálja a román diákokat

EMNT-kampány
a kétnyelvűségért
Tudatosítani kell az eladók-
ban és a vásárlókban is, hogy 
célszerű lenne, ha a székelyföldi 
üzletekben magyarul is szere-
pelnének feliratok, mindkét 
nyelven tudnának az elárusítók 
– ezt célozza az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) most 
indított kampánya, amelyet 
sajtótájékoztatón mutattak be 
Sepsiszentgyörgyön.  2.»

Polgári támogatás
Vincze Lorántnak
Megkötötte tegnap a múlt 
héten beharangozott választási 
megállapodást Vincze Loránt 
RMDSZ-es EP-képviselőjelölt Me-
zei Jánossal, az MPP elnökével. 
Miközben a FUEN elnöke felvál-
lalta a polgáriak által fontosnak 
tartott ügyek nemzetközi képvi-
seletét, az MPP a kampányban is 
segíti a jelölt munkáját. 4.»

Selyemzsinórt kapott
Toader a PSD-től
Immár eldöntött tény, hogy Tu-
dorel Toadernek távoznia kell az 
igazságügy-minisztérium éléről: 
a kormány fő erejét adó Szociál-
demokrata Párt vezetősége teg-
nap megvonta tőle a bizalmat. 
Toader leváltásának oka a Btk. 
módosításait hatályba léptető 
sürgősségi kormányrendelet 
kidolgozásának megtagadása. 
A PSD Eugen Nicoliceát javasol-
ja Toader utódjául. 5.»

Újra ünnepi könyvhét
Kolozsváron
Változatos kulturális felhozatal-
lal, könyvvásárral, könyvbemu-
tatókkal, kerekasztal-beszélge-
tésekkel, koncertekkel várja az 
érdeklődőket a május 9. és 12. 
között szervezendő 9. Kolozsvári 
Ünnepi Könyvhét, amely idén 
kiemelt fi gyelmet fordít a fi atal 
korosztályra – jelentették be 
tegnap a szervezők. 9.»

 » Marius 
Paşcan képvi-
selő szerint a 
kormánypártok 
és az RMDSZ 
„gonosz politi-
kai húzásukkal” 
Orbán Viktor 
magyar kormány-
fő utasítását 
követve szegtek 
alkotmányt és 
törvényt.
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Alacsonyabb fokozatra kapcsolt 
a használtautó-piac  7.»

„Van benne áldozat rendesen”
– beszélgetés Incze Kriszta Eb-
ezüstérmes birkózóval  11.»
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