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Érvénytelen az újraalapítás
Alapfokon megsemmisítették a rendeleteket

A Marosvásárhelyi Táblabí-
róság pénteken első fokon 
érvénytelenítette a maros-

vásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 
Katolikus Gimnázium 2018-as újbó-
li létrehozását elrendelő miniszteri 
rendeletet. Az ítélet kivonatát a bí-
róságok portálján közölték. Az MTI 
szerint a bíróság három olyan, 2018-
ban hozott miniszteri rendeletet 
semmisített meg teljesen, amely az 
iskolára vonatkozik, és egy negye-
diket részben, amelyik az iskolára is 
vonatkozik. A megsemmisített ren-
deletek között van az iskolát létre-

hozó miniszteri rendelet mellett az, 
amelyik tavaly júniusban – amikor 
a katolikus gimnázium jogilag meg-
szűnt – a Bolyai Farkas Gimnázium 
gyámságára bízta az intézményt, 
valamint az, amelyik ideiglenesen 
Tamási Zsoltot bízta meg a gimnázi-
um vezetésével. Tamási Zsolt kine-
vezésének az ideiglenessége később 
megszűnt, mivel versenyvizsgán is 
elnyerte az igazgatói tisztséget. Az 
ítélet ellen a hivatalos kiközlés utá-
ni 15 napban lehet fellebbezni. „El 
nem tudom képzelni, hogy milyen 
érvek mentén jutott erre a következ-
tetésre a bíróság” – jelentette ki az 
MTI-nek adott nyilatkozatában Ta-
mási Zsolt. Hozzátette: várja, hogy 
megismerje az ítélet indoklását, de 
nem tartotta kétségesnek, hogy az 
intézmény fellebbez az ítélet ellen.

A magyarellenes megnyilvá-
nulásairól 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 ta-
valyi létrehozása miatt. A per elin-
dítói azt kifogásolták, hogy a tárca 
négy olyan közigazgatási határoza-
tot hozott, amelyek kimondottan a 
marosvásárhelyi iskola létrehozá-
sára vonatkoztak. 

Előzmények

A marosvásárhelyi római katolikus 
gimnázium 2018-ban megszűnt 
önálló intézményként működni. A 
korrupcióellenes ügyészség (DNA) 
2016 októberében indított vizsgála-
tot Tamási Zsolt iskolaigazgató és 
Ștefan Someșan volt főtanfelügyelő 
ellen az iskola 2014-es létrehozása-
kor elkövetett vélt törvénytelensé-
gek miatt. A per vádiratát a bíróság 
ez év márciusában visszaküldte ki-
egészítésre a vádhatóságnak, de az 
iskola ellen indított perek az intéz-
mény megszűnéséhez vezettek. A 
magyar kormány 2017 szep-
temberében bejelentette: a 
tanintézet jogi státusának 
megszűnte miatt vétót emel 
Románia csatlakozása ellen 
a Gazdasági Együttműködé-
si és Fejlesztési Szervezethez 
(OECD), majd később, amikor Liviu 
Dragnea, a kormányzó Szociálde-
mokrata Párt (PSD) elnöke biztosí-
totta Orbán Viktor miniszterelnököt 
az iskola újraalapításáról, Magyar-
ország visszavonta a vétót. Az iskola 
újraalapításáról 2018 februárjában 
törvényt fogadott el a román parla-
ment, ezt azonban az alkotmány-
bíróság egy hónappal később al-
kotmányellenesnek minősítette. Az 
iskola végül az oktatási tárca tavaly 
augusztus 9-én elfogadott rendelete 
alapján nyithatta meg ismét kapuját 
immár II. Rákóczi Ferenc Római Ka-
tolikus Gimnázium néven.

A katolikus iskola vezetősége 
minden bizonnyal fellebbez az 
ítélet ellen
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• A táblabíróság három olyan, 2018-ban hozott 
miniszteri rendeletet semmisített meg teljesen, amely 
a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Gimnázium tavalyi újbóli létrehozására vonatkozik, és 
egy negyediket részben, amelyik az említett taninté-
zetre is vonatkozik.

B Á L I N T  E S Z T E R

B ár eredetileg november közepén 
kellett volna kiderülnie, ki lesz 

Jakubinyi György utódja a Gyulafehér-
vári Római Katolikus Főegyházmegye 
érseki székében, a Szentszék máig 
nem közölte az új főpásztor nevét, és 
azt sem lehet tudni, hogy mikorra 
várható kinevezése. Mint Potyó Fe-
renc pápai prelátus, általános helynök 
pénteken a Krónika megkeresésére 
elmondta, miután Jakubinyi György 
érsek és Tamás József segédpüspök is 
kérte nyugdíjazását, szeptember vé-
gén a bukaresti nunciatúra arról tájé-
koztatta őket, hogy amikor november 
közepén Tamás József betölti 75. élet-
évét – tehát eléri az egyházi nyugdíj-
korhatárt –, elfogadják mindkettőjük 
nyugdíjazási kérelmét, és megnevezik 
az új érseket. Potyó Ferenc elmondása 
szerint Jakubinyi György november 
16-án megkereste a nunciatúrát, ahol 
azt közölték vele, ők a maguk részéről 
mindent előkészítettek, felterjesztettek 
a Vatikánba, ám a Szentszék nem sieti 
el a döntés meghozatalát. „Lehet, hogy 
karácsonyra, lehet hogy utána” – vá-
laszolta a pápai prelátus kérdésünkre, 

hogy mikor derülhet ki az új érsek ki-
léte. Szerinte ennek megállapításához 
„prófétai képességre” volna szükség, 
hiszen még az is belső titoknak számít, 
hogy a Szentszék milyen kritériumok 
alapján választja ki az új főpásztort 
vagy hogy miként zajlik az informáci-
ószerzés. Annyi biztos, hogy egyelőre 
nincs a láthatáron a kinevezés, mivel a 
Szentszék pár nappal előtte be szokta 
jelenteni, hogy mikor hozzák nyilvá-
nosságra az információt a Vatikán hi-
vatalos oldalán. Addig pedig – ahogy 
Potyó Ferenc fogalmazott – az élet 
megy tovább; amíg formailag fel nem 
mentik a felelősség alól, Jakubinyi 
György ellátja az érseki feladatokat.

Mint arról korábban beszámol-
tunk, Jakubinyi György betegségre 
hivatkozva kérte idén ősszel a nyug-
díjazását, Tamás József segédpüspök 
pedig novemberben elérte az egyházi 
nyugdíjkorhatárt. A Krónika értesülé-
sei szerint Böcskei László nagyváradi 
megyés püspök, Schönberger Jenő 
szatmári püspök, Kovács Gergely ok-
leveles posztulátor, Szénégető István 
Barnabás plébános, a főegyházme-
gyei családpasztorációs iroda vezető-
je, illetve Kerekes László szentszéki 
tanácsos is szóba jött mint Jakubinyi 
György lehetséges utódja.

Még nem tudni, ki lesz az új érsek
• „Lehet, hogy karácsonyra, lehet, hogy utána” – vála-
szolta Potyó Ferenc pápai prelátus arra a kérdésünkre, hogy 
mikor derülhet ki Jakubinyi György érsek utódjának kiléte.

Brassói származású az írószövetség új elnöke
Erős Kinga kritikust, szerkesztőt választották a Magyar Írószövetség elnö-
kének a szervezet szombati budapesti közgyűlésén. Erős Kingára a frissen 
megválasztott választmány 28 tagja szavazott igennel, 13-an tartózkod-
tak, 2 szavazat pedig érvénytelen volt. Az MTI tájékoztatása szerint az 
Írószövetség vezetéséért Erős Kinga mellett Madár János író, költő indult, 
ő azonban nem került be a választmányba, ezért az elnökségről tartott 
szavazáson nem vehetett részt. Az elnökség tagjai Ekler Andrea, Király 
Zoltán, Lőrincz P. Gabriella, Mezey Katalin, Rózsássy Barbara és Szent-
mártoni János leköszönő elnök lettek a következő három évre. A szabályok 
szerint az elnökség tagjai közé legalább egy negyven éven aluli alkotót 
kell választani, ő ezúttal Lőrincz P. Gabriella kárpátaljai költő lett. A köz-
gyűlés kilenc örökös tagot választott. Hárman – Dobozi Eszter, Kodolányi 
János és Kormos István – posztumusz nyerték el a díjat, mellettük Bogdán 
László és Farkas Árpád sepsiszentgyörgyi, valamint Ferenczes István 
csíkszeredai költő, író, továbbá Kiss Anna, Kiss Benedek és Kovács István 
lettek örökös tagok. A József Attila-díjas Erős Kinga 1977-ben született 
Brassóban, 1990 óta Magyarországon él.
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