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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Ítélet helyett újrakezdődhet a 
bizonyítási eljárás a marosvásár-
helyi katolikus iskola létrehozá-
sával kapcsolatos perben.

 » KRÓNIKA

M inden bizonnyal elölről kez-
dődik a bizonyítási eljárás 
abban a perben, amelyet 

román nacionalista szervezetek indí-
tottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi 
Ferenc Római Katolikus Gimnázium 
újbóli létrehozását elrendelő ta-
nügyminisztériumi rendelet érvény-
telenítése céljával. Az első fokon 
eljáró marosvásárhelyi táblabíró-
ságnak tegnap kellett volna kihir-
detnie az ítéletet az iskolaperben, 
de az MTI szerint az intézmény hon-
lapján az a bejegyzés jelent meg, 
hogy a bíróság újra napirendre tűzi 
az ügy tárgyalását, hogy szabálysze-
rűen idézhessék be a perbe az okta-
tási minisztert a bizonyítási eljárás 
és a tárgyalás egész idején. A per 
következő tárgyalását november 28-
ra tűzték ki.

A magyarellenes megnyilvánu-
lásairól ismert Népi Mozgalom 
Párt (PMP), a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC), va-
lamint a marosvásárhelyi Unirea 
Főgimnázium és a főgimnázium 
szülői munkaközössége áprilisban 

közösen perelte be az oktatásügyi 
minisztériumot és a gimnáziumot 
a tanintézet törvénytelennek vélt 
tavalyi létrehozása miatt. A per 
elindítói azt kifogásolták, hogy 
a tárca négy olyan közigazgatási 
határozatot hozott, amelyek ki-
mondottan a marosvásárhelyi is-
kola létrehozására vonatkoztak. 
Marius Pașcan marosvásárhelyi 
parlamenti képviselő, a PMP ügy-
vezető elnöke korábban kijelen-

tette: nem fogadhatják el, hogy a 
2011/1-es tanügyi törvény csak a 
románokra vonatkozzék, és „egy 
kisebbség számára fakultatívvá, 
sőt áthághatóvá váljék minisztéri-
umi rendeletek és sürgősségi kor-
mányrendeletek által”. A képvise-
lő úgy vélte, hogy a gimnáziumot a 
kormánykoalíció pártjainak „aljas 
politikai cinkosságával”, Buda-
pest megrendelésére és nyomásá-
ra hozták létre.

A BÍRÓSÁG ÚJRA NAPIRENDRE TŰZI A MAROSVÁSÁRHELYI KATOLIKUS TANINTÉZET ÜGYÉNEK TÁRGYALÁSÁT

Ismét „bizonyíthatnak” az iskolaügyben

Előre-hátra. A per következő tárgyalását november 28-ra tűzte ki a marosvásárhelyi táblabíróság
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A marosvásárhelyi Római Ka-
tolikus Gimnázium 2018-ban 
megszűnt önálló intézményként 
működni. A korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) 2016 októberében 
indított vizsgálatot Tamási Zsolt 
iskolaigazgató és Ștefan Someșan 
volt főtanfelügyelő ellen az iskola 
2014-es létrehozásakor elkövetett 
vélt törvénytelenségek miatt. A per 
vádiratát a bíróság ez év márciu-
sában visszaküldte kiegészítésre a 
vádhatóságnak, de az iskola ellen 
indított perek az intézmény meg-
szűnéséhez vezettek. A magyar 
kormány 2017 szeptemberében 
bejelentette: a tanintézet jogi stá-
tusának megszűnte miatt vétót 
emel Románia OECD-csatlakozása 
ellen, majd később, amikor Liviu 
Dragnea, a kormányzó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke bizto-
sította Orbán Viktor miniszterel-
nököt az iskola újraalapításáról, 
Magyarország visszavonta a vétót. 
Az iskola újraalapításáról 2018 
februárjában törvényt fogadott el 
a román parlament, ezt azonban 
az alkotmánybíróság egy hónap-
pal később alkotmányellenesnek 
minősítette. Az iskola végül az ok-
tatási tárca tavaly augusztus 9-én 
elfogadott rendelete alapján nyit-
hatta meg ismét kapuját immár II. 
Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium néven.

 »  A bíróság 
újra napirendre 
tűzi az ügy tár-
gyalását, hogy 
szabályszerűen 
idézhessék be a 
perbe az oktatási 
minisztert a bi-
zonyítási eljárás 
és a tárgyalás 
egész idején.

 » KOVÁCS ATTILA

M íg korábban a Hargita megyei 
polgármesterek határozottan 

kiálltak a Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) által kifo-
gásolt Községháza feliratokért, vál-
lalva az első- és másodfokú bírósági 
eljárásokat is, mára a helyzet meg-
változott. Az egyesület által soroza-
tosan megnyert bírósági eljárások, 
az eltávolított feliratok, és a korondi 
polgármester esetében egy sajátsá-
gos értelmezés miatt megállapított 
nagy összegű bírság után jelentősen 
csökkent az ellenállás.

Nincs értelme a pereskedésnek – 
összegzett kérdésünkre Székely Ernő 
csíkszentkirályi polgármester. A köz-
ség vezetősége nemrég szintén fel-
szólítást kapott a Dan Tanasă vezet-
te egyesülettől, hogy távolítsák el a 

községházát megnevező feliratot az 
épület homlokzatáról, mert az ADEC 
szerint nincs román nyelvű megfe-
lelője, Magyarországról vették át, és 
törvénytelenül használják. A község-
vezető arról is beszélt, hogy a helyi 
önkormányzati képviselő-testület 
csütörtöki ülésén azt fogja javasolni, 
hogy a kifogásolt feliratot távolítsák 
el. ,,Fölösleges perelni, mert idáig 
akik pereltek, mind elveszítették. Ha 
lett volna legalább két eset, amikor 
valaki pert nyer az egyesület ellen, 
akkor lenne értelme. Alkalmazko-
dunk, levesszük, és aztán meglátjuk, 
mit hoz a jövő” – fogalmazta meg vé-
leményét Székely Ernő, aki szerint a 
bíróságon egyformán viszonyulnak 
ezekhez az ügyekhez, és elutasítják a 
települések érveit.

Hasonló helyzetben van Csíkszent-
mihály is, ahová már a nyár folyamán 

érkezett egy felszólítás az ADEC részé-
ről, hasonló tartalommal, mint amit 
már számos község, illetve város pol-
gármesteri hivatala is kapott. Ebben 
az esetben a Községháza felirat mellett 
az épületre kitűzött székely zászló el-
távolítását is kérték, illetve azt, hogy 
a polgármesteri hivatalt megnevező 
kétnyelvű táblákat úgy helyezzék el, 
hogy a román változat legyen felül. 
A kérés a helyi önkormányzat elé ke-
rült, amely úgy döntött, hogy az előz-
mények ismeretében nincs értelme 
a bírósági eljárásnak, így a kérésnek 
eleget tettek. A Községháza feliratot 
levették, akárcsak a székely lobogót, a 
táblákat pedig a kért módon helyezték 
el. A pert azonban így sem kerülik el. 
Izsák-Székely Lóránt polgármester el-
mondta, hogy az egyesület azt kérte tő-
lük, küldjenek fotót is arról, hogy a kért 
változtatások megtörténtek, de erre azt 

válaszolták, ha az ADEC nem hisz a hi-
vatalos válaszlevélnek, győződjön meg 
róla a helyszínen. Ezek után az egyesü-
let pert helyezett kilátásba a bizonyítás 
érdekében. Az elöljáró rendelkezik egy 
olyan, 1962-ben készült fényképpel is, 
amely a Magyar Autonóm Tartomány 
Csík rajonjában található csíkszent-
mihályi községházáról készült, ahol a 
polgármesteri hivatalt jelző, két nyel-
ven feliratozott táblák egymás mellett 
láthatók. ,,Furcsa, hogy amíg 1962-ben 
ez jó volt, most alárendeltek lettünk” – 
vélekedett.

Csíkszenttamásra is érkezett a Köz-
ségháza felirat eltávolítására vonat-
kozó felszólítás az egyesülettől. Mint 
Kedves Róbert polgármestertől meg-
tudtuk, folyamatban van a község-
háza felújítása, ezért a feliratot már 
korábban levették, és egyelőre nem is 
kerül vissza.

Értelmetlennek tartják a ragaszkodást a Községháza felirathoz

 » A román 
egyesület által 
sorozatosan 
megnyert bíró-
sági eljárások, 
az eltávolított 
feliratok, és a 
korondi polgár-
mester esetében 
egy sajátságos 
értelmezés miatt 
megállapított 
nagy összegű 
bírság után jelen-
tősen csökkent 
az ellenállás.




