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18. november 12. hétfő  

Jelentős magyar állami támogatásnak köszönhetően újult meg a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium. Az alapításának 425. évfordulóját 
ünneplő intézmény több mint százéves főépületét szombaton szentelték újra. 
Az intézmény igazgatója Magyarországnak, a magyar kormánynak mondott 
köszönetet a megújulásért.  

A jezsuita rend által 1593-ban alapított egykori római katolikus főgimnázium padjai 
közül olyan személyiségek kerültek ki, mint Baróti Szabó Dávid, Orbán Balázs, Nyirő 
József, Tomcsa Sándor, vagy Tamási Áron. A Gimi néven ismert intézmény 
mindmáig az erdélyi magyar értelmiségképzés egyik fellegvárának számít. Az 
impozáns létesítmény állapota az utóbbi években rohamos romlásnak indult, egyes 
részein életveszélyessé vált a tartózkodás. A magyar kormány első lépésként 
gyorssegélyt folyósított a gimnázium egyházi tulajdonban lévő főépülete tetőterének 
kijavítására, az elmúlt év végén pedig másfél milliárd forintot szavazott meg az épület 
teljes rehabilitációjára. 

Ebből a pénzből a patinás intézmény gyakorlatilag a pincétől a padlásig megújulhat, 
s noha az iskolaalapítás 425. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat 
keretében egy részleges átadásra már sor kerülhetett, az ütemterv szerint csupán a 
következő esztendő végén tesznek pontot a munkálatok végére. 

Laczkó György, az intézmény igazgatója Magyarországnak, a magyar kormánynak, 
az Erdélyi Római Katolikus Státusnak, az érsekségnek mondott köszönetet a 
megújulásért, a közbenjárásáért Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke, az iskola egykori diákja pedig Orbán Viktor miniszterelnöknek és Kövér 
Lászlónak, a magyar Országgyűlés elnökének. 

 



 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és 
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a szombati ünnepségen 
hangsúlyozta: a gyászos emlékű népszavazás után, amikor Magyarország akkori 
vezetői � akik reményei szerint soha többé nem kapnak lehetőséget a kormányzásra 
� eltaszították a magyar testvéreket, fogadalmat tettek, hogy a szörnyű tragédiát 
helyrehozzák, s ezt nemcsak a kettős állampolgárság megadásával, hanem anyagi 
támogatások folyósításával is el kívánják érni. 

Soltész ugyanakkor hangsúlyozta, nem elég csak az anyaországtól várni a 
segítséget, helyben is összefogásra van szükség, hiszen csak így gyarapodhat, 
erősödhet a nemzet, s így lehet vigyázni, az utókornak továbbadni azt a 
felbecsülhetetlen kincset, a Tamási Áron Gimnáziumot is, amely az összefogásnak 
köszönhetően állta ki a keserves idők, köztük a hosszú diktatúra éveit is. 

 


