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 » GERGELY IMRE

A székelyföldi közintézmények elle-
ni perek mellett ezúttal egy nem-

zetközi civil szervezet, a Vöröskereszt 
Hargita megyei fi ókja került Dan Ta-
nasă fi gyelmének középpontjába. A 
magyarellenes feljelentéseiről elhíre-
sült blogger, a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) vezetője azt 
állítja, hogy a Vöröskereszt Hargita 
megyei szervezete az RMDSZ politiká-
ját követi. Erre két fő „érve” van: ma-
gyar nemzetiségűek vezetik, és nem 
tűzték ki a csíkszeredai megyei szék-
helyre a román trikolórt.

Blogbejegyzésében Tanasă prob-
lémának találja, hogy a Vöröskereszt 
Hargita megyei szervezetének élén 
két magyar áll Zsigmond Éva igazga-
tó és Kocsis Erika elnök személyében. 
Tanasă szerint románok nem kerül-

hetnek a vezetőségbe, mert a civil 
szervezet egy olyan megyében műkö-
dik, amelyet az RMDSZ vezet. Emiatt 
szerinte a vezetőséget teljes egészében 
magyarok alkotják. Tanasă további 
fájdalma, hogy a megyei szervezet Fa-
cebook-oldalán a közlemények először 
magyar nyelven jelennek meg, és csak 
utána románul. Tehát nem elég az, ha 
kétnyelvűek egy 80 százalékban ma-
gyarok lakta megyében működő szer-
vezet közleményei és egyéb tájékozta-
tó szövegei. Az is baj számára, hogy 
elfogytak a szervezet román nyelven 
kiadott szórólapjai. És ami még sú-
lyosabb probléma a blogger szerint: a 
megyei szervezet csíkszeredai székhá-
zán nincs olyan tábla, amely az állam 
nyelvén jelezné az intézmény nevét, 
továbbá az ország zászlaja sincs kitűz-
ve. Egyébként az épületen semmilyen 
tábla, illetve zászló nincs kifüggesztve.

Közleményben cáfolja Dan Tanasă 
állításait a Vöröskereszt. Ebből kide-
rül, hogy a megyei szervezetet nem 
egy vagy két ember vezeti, hanem 
egy 11 fős vezetőtanács. Zsigmond 
Éva ügyvivőként tagja a vezetésnek. 
A vezetőtanács egyik alelnöke Va-
sile Micu, és a tagok közül további 
négy személy szintén román nemze-
tiségű, vagyis a vezetőség csaknem 
fele. A Vöröskereszt Hargita megyei 
szervezetének vezetői a Facebook-ol-
dalukon közzétett közleményben 
elhatárolódnak attól az állítástól, 
hogy bármilyen politikai szervezet 
befolyása alatt állnának, és a továb-
bi hamis vádakat szintén elutasítják. 
Zsigmond Éva megyei igazgató meg-
keresésünkre válaszolva leszögezte: 
Dan Tanasă újabb támadása nem a 
Vöröskeresztről szól, nem a szervezet 
tevékenységét támadja, hanem egyér-

telműen politikai célzatú kijelenté-
sek szerepelnek benne. Elutasítja a 
vádakat, de nem fűz hozzájuk egyéb 
kommentárt, mert a Vöröskereszt 
tisztségviselőjeként tartja magát a 
nemzetközi szervezet alapelveihez. 
Ezek közül az egyiket szó szerint idé-
zi: „Annak érdekében, hogy a Vörös-
kereszt továbbra is élvezze mindenki 
bizalmát, ellenségeskedések során a 
mozgalom nem állhat egyik oldalra 
sem, és sohasem folytathat politikai, 
faji, vallási, illetve ideológiai termé-
szetű vitákat.”

Az igazgató álláspontját megerősíti 
Vasile Micu alelnök is, aki szerint mél-
tatlanok a szervezet elleni támadások. 
Hozzáteszi, a megyei szervezetben 
mindig is együtt dolgoztak a román és 
magyar nemzetiségű önkéntesek, és 
sosem volt semmilyen probléma ab-
ból, hogy ki milyen nyelvet beszél.

Ezúttal a Hargita megyei Vöröskeresztet támadja Dan Tanasă

 » A Vöröske-
reszt leszögezi: a 
megyei szerveze-
tet nem egy vagy 
két ember vezeti, 
hanem egy 11 fős 
vezetőtanács, 
Zsigmond Éva 
ügyvivőként tagja 
a vezetésnek. 
A vezetőtanács 
egyik alelnöke 
Vasile Micu, és a 
tagok közül továb-
bi négy személy 
szintén román 
nemzetiségű, 
vagyis a vezető-
ség csaknem fele.

Nem nyugszanak a magyarel-
lenességükről elhíresült román 
politikusok, civilek és peda-
gógusok, és peres úton szeret-
nék kicsikarni a 2018 nyarán 
újonnan létrehozott marosvá-
sárhelyi római katolikus iskola 
felszámolását. A jogi eljárás 
beindítását Marius Paşcan, 
az ellenzéki Népi Mozgalom 
Pártja (PMP) ügyvezető elnöke 
jelentette be.

 » SZUCHER ERVIN

H úsvéti „ajándékkal” lepte 
meg tegnap délelőtt a maros-
vásárhelyi magyar közösséget 

Marius Paşcan, az ellenzéki Népi 
Mozgalom Pártja (PMP) parlamenti 
képviselője. A honatya Facebook-ol-
dalán tette közzé a hírt, miszerint 

MARIUS PAŞCAN, DAN TĂNASĂ ÉS EGY ROMÁN ISKOLA KÖZÖSEN PERELI A MAROSVÁSÁRHELYI KATOLIKUS GIMNÁZIUMOT

Újabb nacionalista támadás a magyar iskola ellen

 » Tamási 
Zsolt felhívja a 
fi gyelmet, hogy 
a minisztéri-
um két iskolát 
hozott létre: a 
marosvásárhelyi 
római katolikus 
gimnáziumot és 
a temesvári orto-
dox líceumot.

politikai alakulata a notórius feljelen-
tőként közismertté vált Dan Tănasă 
vezette civil szervezettel, valamint az 
Unirea Főgimnáziummal és annak 
szülői bizottságával közösen pert indí-
tott a román oktatásügyi minisztérium 
és a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Líceum el-
len a felekezeti iskola törvénytelennek 
vélt újjáalakítása ellen. A politikus sze-
rint a kormánykoalíciót alkotó Szociál-
demokrata Párt (PSD) és a Liberálisok 
és Demokraták Szövetsége (ALDE), 
valamint az RMDSZ „gonosz politikai 
húzásukkal” Orbán Viktor magyar 
kormányfő utasítását követve szegtek 
alkotmányt és törvényt, amikor 2018 
nyarán újból létrehozták a már meg-
szüntetett tanintézetet.

Törvénytisztelet mögé
bújtatott magyarellenesség
Felvezetőjében Paşcan megismétli 
az utóbbi két-három évben több-
ször hangoztatott álláspontját, mi-
szerint személy szerint neki semmi 
baja nincs a felekezeti oktatással, 
a magyar nyelvűvel sem, csakhogy 
azt szeretné, ha Romániában min-
denki betartaná a 2011/1-es számú 
tanügyi törvény előírásait. Szerinte 
a 2018/48-as számú, a Rákóczi-gim-
názium újraalapítását előíró sürgős-
ségi kormányhatározat és az annak 
alapján született rendelkezések al-
kotmányellenesek és diszkrimina-
tív jellegűek a román nemzetiségű 
diákokkal szemben. „Az oktatáshoz 
való jog eddig is biztosított volt Ma-
rosvásárhelyen, méghozzá a magyar 
nyelvű felekezeti oktatáshoz. Sőt mi 
több, a római katolikus felekezeti ok-
tatás is biztosított volt, hisz a város 
egyik híres, kizárólag magyar tan-
nyelvű iskolájában voltak katolikus 
osztályok” – mutat rá közleményé-
ben a magyarellenes magatartásáról 
elhíresült marosvásárhelyi politikus, 
aki korábban nemcsak a két kor-
mánypártot bírálta, hanem egykori 
felettesét és barátját, Dorin Florea 
polgármestert is, amiért nem próbál-
ta meg visszaállamosíttatni a kato-
likus egyháznak visszaszolgáltatott 

Klastrom (Mihai Viteazul) utcai épü-
letegyüttest.

Visszafogottan optimista
az igazgató
Bár Marius Paşcan és magyarellenes 
elvbarátai lépése jóformán borítékol-
ható volt, a tegnapi bejelentés min-
denkit meglepett. Tamási Zsoltot, az 
iskola régi-új igazgatóját nem érte 
váratlanul a perbe hívás annál is in-
kább, mivel az Országos Korrupcióel-
lenes Ügyészség (DNA) által meghur-
colt pedagógus tudta, hogy számíthat 
a szolgálatos feljelentők bosszújára. 
„Az elmúlt években történtek ellenére 
sem hinném, hogy ezúttal gondjaink 
lennének. Annál is inkább, mivel 2018 
nyarán ugyanazzal a jogi eljárással a 
minisztérium két iskolát hozott létre: 
a marosvásárhelyi római katolikus 
gimnáziumot és a temesvári ortodox 
líceumot” – adott hangot visszafogott 
optimizmusának a Krónikának nyi-
latkozó Tamási. Az igazgató szerint 
a felperesek többsége csak politikai 
tőkekovácsolásra próbálja használni 
a vásárhelyi magyar nyelvű felekezeti 
oktatás elleni fellépést.

Politikai akciót sejt
az államtitkár
Kovács Irén Erzsébet oktatási állam-
titkár tegnap lapunk érdeklődésére 
elmondta, a minisztériumhoz eddig 
nem érkezett semmilyen hivatalos ok-
irat a perről, így a szaktárca jogi osz-
tálya nem értesült arról, mire vonat-
kozik a kereset. „A Marosvásárhelyi 
Táblabíróság honlapján valóban be 
van jegyezve a 95/43/2019-es számú 
dosszié, de a hivatalos idézés meg-
érkezéséig ennél többet nem tudok 
mondani az üggyel kapcsolatban. 
Egyedül a bíróság jogköre megítélni, 
hogy egy perbeadvány indokolt-e, 
vagy sem” – vélekedett a minisztéri-
um kisebbségi oktatásért felelős ál-
lamtitkárságának vezetője. Szerinte 
mivel egy politikai párt is a felperesek 
közt szerepel, több mint valószínű, 
hogy politikai akcióról van szó, amely 
az európai parlamenti választások 
kampányának része. „Vannak, akik 
folyamatosan a magyar iskolák ellen 
dolgoznak, nekünk az a feladatunk, 
hogy megvédjük az iskolák és a ma-
gyar diákok érdekeit” – tette hozzá 
Kovács Irén Erzsébet.
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Iskolakálvária vétótól Budapest kiállásig

A marosvásárhelyi katolikus iskola miniszteri rendelettel 
indulhatott újra tavaly ősszel, miután több jogi eljárás az 
intézmény megszűnéséhez vezetett. A korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) 2016 októberében kezdte vizsgálni a 
tanintézet létrehozásának körülményeit, és 2017 szeptem-
berében emelt vádat ez ügyben Ștefan Someșan és Tamási 
Zsolt ellen. Az ügyészségi vizsgálat és az iskola létrehozá-
sának részleteit rögzítő tanfelügyelőségi határozat bírósági 
felfüggesztése a Római Katolikus Gimnázium megszűné-
séhez vezetett. Azóta a bíróság visszaküldte a Someșan és 
Tamási elleni vádiratot a DNA-nak. A magyar kormány 2017 
szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának 
megszűnte miatt vétót emel Románia OECD-csatlakozá-
sa ellen, majd később, amikor Liviu Dragnea PSD-elnök 
biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az iskola 
újraalapításáról, Magyarország visszavonta a vétót. Az 
iskola újraalapításáról 2018 februárjában törvényt fogadott 
el a román parlament, ezt azonban az alkotmánybíróság 
egy hónappal később alkotmányellenesnek minősítette. 
Az iskola végül az oktatási tárca tavaly augusztus 9-én 
elfogadott rendelete alapján nyithatta meg ismét kapuját a 
szeptemberi tanévkezdéskor, immár II. Rákóczi Ferenc Ró-
mai Katolikus Gimnázium néven. A tanintézet élére ismét 
Tamási Zsoltot nevezték ki igazgatónak, aki februárban 
sikeresen versenyvizsgázott is az igazgatói kinevezésért.

Tamási Zsolt igazgató szerint a felpereseket politikai érdekek vezérlik




