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Nem sürgős a per befejezése
Egyelőre nem befolyásolja a katolikus iskola jövőjét

• Eljárásjogi hiba történt,
ezért kell megismételni
a tárgyalás egy részét –
mondta a Székelyhonnak
Gogolák Csongor ügyvéd,
aki a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimná-
ziumot képviseli abban a
perben, amelyet román
nacionalista szervezetek
indítottak a tanintézet tör-
vénytelennek vélt tavalyi
létrehozása miatt.

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A magyarellenes megnyilvánulása-
iról ismert Népi Mozgalom Párt 
(PMP), a Méltóságért Európában 

Polgári Egyesület (ADEC), valamint a 
marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium és 
a főgimnázium szülői munkaközössége 

áprilisban közösen perelte be a 
román oktatásügyi minisztériu-
mot és a gimnáziumot a taninté-
zet törvénytelennek vélt tavalyi 
létrehozása miatt. Azóta – mint 
az iskolát képviselő ügyvédtől 

megtudtuk – összesen két-három 
per volt, s bár keddre érdemi tárgyalást és 
ítélethirdetést vártak, végül halasztás lett 

belőle. „Eljárásjogi hiba történt, ezért meg 
kell ismételni az eljárás egy részét, való-
színűleg az utolsó tárgyalást. Mivel nem 
idézték be a minisztériumot, most minden 
iratot kiküldenek nekik, arról nyilatkoz-
niuk kell, hogy egyetértenek vagy milyen 
kifogásaik vannak, s akkor újból letár-
gyalják” – magyarázta Gogolák Csongor 
ügyvéd. Hozzátette, az alperesnek, vagyis 
a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gim-
náziumnak ez a per és ítélethirdetés nem 
sürgős, mert amíg nincs ítélet, addig is 

biztos, hogy ez nem befolyásolja a maros-
vásárhelyi iskola jövőjét.

Nem lehet biztosra menni

A per végkimenetelét illetően az ügyvéd 
azt mondta a Székelyhonnak, hogy biza-
kodók, de hozzátette: Romániában sosem 
lehet biztos az ember semmiben, nem-
hogy egy peres eljárás végkimenetelében. 
„Veszítettünk már el olyan pert, amit 
meg kellett volna nyernünk, és fordítva 

is” – tette hozzá Gogolák Csongor. Az is-
kola igazgatója, Tamási Zsolt is bizakodó, 
amint  elmondta, várják a következő tár-
gyalást. Az iskola újraalapításáról 2018 
februárjában törvényt fogadott el a román 
parlament, ezt azonban az Alkotmánybí-
róság egy hónappal később alkotmányel-
lenesnek minősítette. Az iskola végül az 
oktatási tárca tavaly augusztus 9-én el-
fogadott rendelete alapján nyithatta meg 
ismét kapuját immár II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Gimnázium néven.

 Tamási Zsolt iskolaigazgató és 
Gogolák Csongor ügyvéd is bizakodó a 
per végkimenetelét illetően

▾ F OTÓ: HAÁZ VINCE

A N T A L  E R I K A

A helyiség nagyságának a függvényé-
ben fi zetik a bért a képzőművészek 

– mondta Makkai István szobrász, hoz-
zátéve, hogy az összeg nem nagy, viszont
ahhoz még hozzájön az évi ingatlanadó,
ami 400–500 lej műtermenként. „Nem
merünk komolyabb beruházást végezni,
mert attól tartunk, kárba vész a befektetett
pénz” – mondta Makkai, aki Kiss Levente
szobrászművész egykori műtermét bérli
2009 óta. Hasonlóképpen vélekedik Veress
Gábor, a szomszédos bérlő is, aki 2017-től
használja Bálint Károly egykori műtermét.
A művészekkel a polgármesteri hivatalhoz
tartozó lakásgazdálkodási vállalat ötévente 

köt szerződést. Ezen most változtatni szeret-
nének, a marosvásárhelyi önkormányzat 
október 31-ei ülésének napirendi pontjai 
között szerepel az is, hogy ezentúl egyéves 
szerződést kötnek mindenkivel. Ez viszont 
a képzőművészeknek nem felel meg, hiszen 
bizonytalanságban éreznék magukat, attól 
tartanak, hogy egyik évről a másikra műte-
rem nélkül maradhatnak.

Mana Bucur, a Romániai Hivatásos Kép-
zőművészek Szövetsége Maros megyei fi ók-
szervezetének elnöke lapunk érdeklődésére 
elmondta, szeretnék, ha az önkormányzati 
képviselők megértenék, fontosak az ötéves 
szerződések a megfelelő alkotói körülmé-

nyekhez. „Az egy év nagyon rövid idő, bi-
zonytalan a jövő, nehéz így tervezni bármit 
is, vagy egy nagyobb alkotói munkába bele-
vágni” – mondta Mana Bucur.

A lakásgazdálkodási vállalat igazga-
tója, Vasile Filimon viszont azért tartja 
jónak az egy évre szóló szerződést, mert a 
műtermeknek helyet adó ingatlan műem-
léképület, amelynek felújítását tervezi a 

városháza, ha sikerül erre a cél-
ra európai uniós támogatáshoz 
jutni. Amennyiben erre sor ke-
rülne, a művészeknek ki kellene 
üríteniük a műtermeiket. Fili-
mon a sajtónak úgy nyilatkozott,  
keresik a megoldást, és még egyelő-
re nem tudja, hogy hol, de biztosítanának 
helyeket a művészeknek. 

Műtermeiket féltik a képzőművészek
• Egy évre csökkentenék Marosvásárhelyen a művészek
jelenlegi, ötéves időszakra szóló műtermi bérleti szerződéseit.
Az alkotók ezt nehezményezik, mondván, az egy év túl rövid,
bizonytalanságban éreznék magukat.

HELYI CIKKEK, REJTVÉNYEK AJÁNDÉKBA!
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Alkotás közben. Bizonytalannak érzik a helyzetet a művészek
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