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MEGSEMMISÍTETTÉK A VÁSÁRHELYI TANITÉZETNEK KEDVEZŐ RENDELETEKET

Érvénytelenítették a katolikus 
iskola újraalapítását

Első fokon érvénytelenítette a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimná-
zium 2018-as újbóli létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet a maros-
vásárhelyi táblabíróság. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 
közölték. A bíróság három olyan, 2018-ban hozott miniszteri rendeletet 
semmisített meg teljesen, amely a marosvásárhelyi iskoláról szól, és egy 
negyediket részben, amelyik a tanintézetre is vonatkozik. „El nem tudom 
képzelni, hogy milyen érvek mentén jutott erre a következtetésre a bíró-
ság” – reagált az alapfokon kihirdetett ítéletre Tamási Zsolt iskolaigazga-
tó, aki szerint megfellebbezik az ítéletet.  3.»

Lakatot tennének rá. A marosvásárhelyi iskola a bukaresti oktatási tárca tavaly augusztus 9-én elfogadott rendelete alapján létesült újra

Még nem tudni, ki
lesz az új érsek
Bár eredetileg november közepén 
kellett volna kiderülnie, ki lesz 
Jakubinyi György utódja a Gyula-
fehérvári Főegyházmegye érseki 
székében, a Szentszék máig nem 
közölte az új főpásztor nevét, és 
azt sem lehet tudni, hogy mikorra 
várható a kinevezése. Potyó Ferenc 
pápai prelátus szerint „lehet, hogy 
karácsonyra, lehet hogy utána” 
derül fény az utód kilétére.  7.»

A párbeszéd 
eszméjét éltették
Tőkés László az EMNT Temesváron 
rendezett román–magyar konferen-
ciáján úgy fogalmazott, a befagyott 
történelmi konfl iktushelyzeten 
túl román részről aktuálpolitikai 
téren sem mutatkozik  hajlandó-
ság a párbeszédre. Eközben egy 
Kolozsváron tartott, román nyelvű 
pódiumbeszélgetésen a románok és 
magyarok közötti bizalmatlanság 
lebontását szorgalmazták.  4.»

Megkezdődött Ion
Iliescuék pere 
Csaknem harminc évvel a több 
mint ezer emberéletet követelő, 
1989-es decemberi véres esemé-
nyek után a bukaresti legfelsőbb 
bíróságon megkezdődött az 
előzetes tárgyalás Ion Iliescu volt 
államfő és másik két vádlott bün-
tetőperében. 5.»

Fiatal írók „kötnek
ki” Kolozsváron
Közép-kelet-európai fi atal írók 
találkoznak ismét a kincses város-
ban: a Kolozsvári Kikötő 5.0 elne-
vezésű programsorozat ma kez-
dődik. A szervező Erdélyi Magyar 
Írók Ligájának elnöke, Karácsonyi 
Zsolt a Krónikának elmondta, az 
erdélyi magyar, magyarországi, a 
Kárpát-medence magyarlakta terü-
leteiről érkező írókon, román fi atal 
szerzőkön kívül idén Szerbiából, 
Lengyelországból és Ukrajnából is 
jönnek résztvevők.  9.»

 » A feljelen-
tők szerint a 
gimnáziumot a 
kormánykoalí-
ció pártjainak 
„aljas politikai 
cinkosságá-
val” Budapest 
megrendelésére 
és nyomására 
hozták létre.
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Mégis többnyelvű lesz 
Kolozsvár?  2.»

Brassói származású a Magyar
Írószövetség új elnöke  9.»

„Halálcsoportot” fogad 
Budapest a labdarúgó-Eb-n 11.»
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