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     Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2008.

     Külön köszönet Tőkés László püspöknek, európai parlamenti képviselőnek,
     hogy lehetővé tette a kiadvány megjelentetését.



Fussátok meg a pályát
 

  Mintegy három évig tartó, nem egyszer már-már kilátástalannak tűnő, sokszor 
megalázó, de mégis állhatatosan kitartó küzdelem nyomán hitben hordozott 
reményeink valóra váltak: sikerült visszaszereznünk a Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium hatalmi önkénnyel és román ortodox kollaborációval 
elorozott sportpályáját.
  A Filippibeliekhez intézett levelében Pál apostol ugyan a halottak feltá-
madására nézve buzdít bennünket célegyenes pályafutásra – egészséges hitbeli 
szemlélete és Istenre tekintő, következetes céltudatossága viszont az élet 
minden területén példamutató lehet számunkra.
 Az élet útjának viszontagságai között sokan kidőlnek a sorból. Mások a 
kecsegtető kísértések hatására térnek le a helyes útról, még mielőtt célba 
érnének. Megint másokat a „siralom völgyén” átvezető út nehézségeitől való 
félelem késztet megtorpanásra.
  Sokan kicsinyhitűségük miatt nem látták értelmét a sportpálya visszaszerzése, 
Egyházunk, Iskolánk és Iúságunk érdekében vállalt kiállásunknak. Sokan a jog-
fosztó hatalommal sem tartották tanácsosnak ujjat húzni – elfelejtvén, hogy Isten 
hatalma felette áll mindennek.
  Íme, mennyi külső és belső akadályt kellett leküzdenünk ahhoz, hogy jogos és 
igazságos követeléseink útjáról senki és semmi ne téríthessen le, és hogy „azokat, 
amelyek a hátunk mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttünk 
vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekezzünk ... Isten jutalmára” (Fil. 3,14).
  Isten beteljesítette reményeinket és megjutalmazta hűségünket. Szolgálatunk 
és küzdelmünk nem volt hiábavaló, hitünkben nem csalatkoztunk. Ő volt az, aki 
erőtelenségünket is kipótolta, és Gyermekeink előtt megnyitotta a pályát – 
eleven példázataként annak, hogy miként a jó sportoló a versenyt, ők is olyankép-
pen fussák meg életük pályáját.

 Brüsszel, 2008. április 9.

„Célegyenest igyekszem az Istennek 
a Krisztus Jézusban onnan felülről 
való elhívása jutalmára”  (Fil. 3,14)
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KRONOLÓGIA
a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium
elkobzott sportpályájának ügyéről

1995.1995. – A nagyváradi Városi Tanács 
118/1995. számú határozatában 25 évre az 
Andrei Şaguna Iskola ingyenes használatára 
bocsátotta a sportpályát. Ez a határozat mind 
a mai napig érvényben van.

2002.2002. – A Városi Önkormányzat és a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
által július 23-án aláírt megegyezés, valamint 
a 20593/2002. december 23. számú kiegészítő 
irat értelmében a Şaguna iskola teljes kivonu-
lása után a sportpálya használatát az önkor-
mányzat a Lorántffy gimnázium diákjai 
számára is biztosította.

2003. – A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület visszakapja jogos tulajdonát, a 
Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium épületét. Az 
Andrei Şaguna Iskola kivonul az épületből, 
pusztulást, romokat, alig pótolható károkat és 
szemetet hagyva maga mögött.

2004. – Romániai helyhatósági választá-
sok. Petru Filip polgármester szavazatok 
fejében a Sfânta Treime (Szentháromság) 
román ortodox egyházközségnek ígéri a 
sportpályát. A Városi Tanács májusi ülésén a 
tanácsosok megszavazzák, hogy az iskolához 
tartozó telket átadják az ortodox egyháznak. 
HHatározatukat nem közlik a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerülettel.



2005.
  Január – A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület informális úton szerez 
tudomást arról, hogy a Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium többé nem használ-
hatja a sportpályát, mert az immár az ortodox 
egyház tulajdonát képezi. A hírek szerint az 
ortodox egyházközség ezen a területen a 
„má„mártír ortodox püspököknek” akar emlék-
parkot létrehozni, megfosztva ezáltal 416 
gyermeket a testnevelés és a játék 
lehetőségétől.

 Február 3. – Az Egyházkerület Ilie Bolojan 
Bihar megyei prefektushoz fordul jogorvosla-
tért, választ azonban nem kap.

 Május 12. – Nagyváradra látogat Clifton 
Kirkpatrick, a Reformátusok Világszövetségé-
nek elnöke a szervezet főtitkárával, Setri 
Nyomival, valamint Duncan Hansonnal, az 
Amerikai Református Egyház Európa-területi 
tikárával. A sportpálya ügyében találkozást 
kezdeményeznek Petru Filip polgármesterrel, 
aaki azonban nem hajlandó fogadni őket. Setri 
Nyomi nehezményezi, hogy január óta hiába 
várják a polgármester válaszát a sportpálya-
ügyben hozzá intézett levelükre. A küldöttek 
ellátogatnak a sportpályára. 

 Június 16. – Az iskolai vakáció kezdetekor a 
Sfânta Treime román ortodox egyházközség 
képviselői leverik a sportpálya lakatjait, keríté-
sét megbontják, egyes elemeit elviszik, és az 
udvarra hatalmas fakereszteket szállítanak az 
éjszaka leple alatt. A kapura saját lakatjukat 
szerelik fel, a szomszédságban lévő ortodox 
paparókia erkélyére pedig, illegális módon, 
térfigyelő kamerát szerelnek fel.

 Június 20. – A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület nagyszámú érdeklődő 
jelenlétében sajtótájékoztatót tart a sportpá-
lyán. A sajtótájékoztatót a rendőrök 
megjelenése zavarja meg, akik anélkül, hogy 
igazolnák magukat, magukkal viszik Tőkés 
László püspököt, és „birtokháborítás”, 
valamint  „területsértés” ügyében vallatják.

 Június 21. – Az egyházkerület Külügyi Osz-
tályának vezetője, Antal János előadótanácsos 
többnyelvű kiadványban tájékoztatja a hazai 
és a külföldi közvéleményt az elkobzott sport-
pálya ügyéről. 

 Június 22. – A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület az illetékes hatóságokhoz 
fordul az ügy méltányos és békés rendezése 
érdekében. Ugyanakkor megkereséssel fordul 
a nemzetközi egyházi és ökumenikus 
szervezetekhez és a testvéregyházakhoz, 
valamint a Román Ortodox Egyház dön-
téshozó szerveihez. 



 Június 28. – A Sfânta Treime román ortodox 
egyházközség feljelentése nyomán a 
rendőrség kihallgatja Tőkés László püspököt, 
valamint azokat, akik vele együtt behatoltak a 
sportpályára június 20-án.

  Július 2. – Markó Béla miniszterelnök-
helyettes, az RMDSZ elnöke nagyváradi 
látogatása alkalmából ellátogat a sportpályára 
és ígéretet tesz a helyzet gyors rendezésére, a 
református egyház javára.

 Szeptember – A folyamatos tiltakozás és az 
eset nagyfokú mediatizálásának a hatására az 
ortodox egyház elszállíttatja a kereszteket a 
sportpályáról.

2006.
  Január 13. – A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület tiltakozik öt alkalmazott-
jának a meghurcoltatása ellen. A 2005. 
júniusában kelt feljelentést követően 
többször is beidézték a rendőrségre a  „gyanú-
sítottakat” – köztük Tőkés László püspököt is

 Február 14. – Egyházkerületünk nagy 
érdeklődést kiváltó, népes lakossági fórumot 
tart az Egyházkerületi Székház Dísztermében, 
a gimnázium elkobozott sportpályája helyze-
tének a végérvényes rendezése érdekében. A 
fórumra meghívott RMDSZ-es városi tanácso-
sok, köztük Bíró Rozália alpolgármester, 
ígéretet tesznek, hogy békésen és méltányo-
san rendezik az ügyet.

 Június 16. – A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület Igazgatótanácsának 2005 
nyarán benyújtott keresete nyomán a Bihar 
megyei Közigazgatási Törvényszék alapfokon 
dönt a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium elorzott sportpá-
lyájának ügyében. Kimondja, hogy Nagyvárad 
Helyi Tanácsa törvénytelenül ajándékozta a 
sportpályát a Sfânta Treime Ortodox Egyház-
községnek.

 Július 14. – A Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület Igazgatótanácsa újból széles 
körben tájékoztatja a nemzetközi közvéle-
ményt, az egyházakat és az ökumenikus 
szervezeteket az ügy állásáról.

 Október 27. – Tőkés László püspöknél tett 
látogatása alkalmával ellátogat a lezárt sport-
pályához George Pataki, New York Állam 
kormányzója. A sajtó képviselői előtt kijelenti, 
hogy lehetőségeihez mérten igyekszik majd 
felhívni a nemzetközi politikai közvélemény 
figyelmét a nagyváradi református sportpálya 
ügügyére. „Nemcsak politikai szempontból 
tartom fontosnak ezt, hanem azért is, mert 
tisztában vagyok azzal, hogy a fiatalságot, egy 
iskola diákjait nem szabad megfosztani a test-
edzés lehetőségétől” – nyilatkozza a 
kormányzó
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Református Egyházkerület levelet intéz Vasile 
Blaga belügyminiszterhez, tájékoztatva a 
sportpálya-ügy kapcsán kirobbant konfliktus-
ról, kérve az ügy méltányos rendezését.

2007.
  Január 7-vel kezdődően március elejéig 
minden vasárnap délelőtt imatüntetésre kerül 
sor a sportpálya előterében, a Nagyvárad-
Olaszi Egyházközség templomi gyülekezeté-
nek részvételével.

 Január 17. – Antal János, az Egyházkerület 
külügyi előadótanácsosa angol nyelvű esetta-
nulmányt készít a sportpálya helyzetéről. A 
tájékoztató iratot nyilvánossá teszik az Inter-
neten, ugyanakkor eljuttatják a nyugati öku-
menikus szervekhez is.

 Január 31. – A Lorántffy Zsuzsanna Gimná-
zium reggeli áhítatán a nagyvárad-olaszi temp-
lomban Csűry István püspökhelyettes 
bejelenti, hogy meghatározatlan ideig békés 
egyházi-polgári engedetlenségi mozgalom 
indul a jogtalanul elkobzott sportpálya visz-
szaszerzése érdekében.  Sándor Lajos lelki
pásztor lelkiismeret-ébresztő böjtbe és 
éhségsztrájkba kezd. A templom egész nap 
nyitva áll a tiltakozókkal közösséget vállalók 
előtt. Déli 12 órától estig minden órában meg-
kondulnak a templom harangjai. Délután a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 
az Erdélyi Magyar Iak, valamint a református 
tanintézmények diákjainak focicsapatai beha-
tolnak a pályára, ahol körmérkőzésen mérik 
össze erejüket. A szomszédos ortodox parókia 
erkélyéről titokban filmezik a behatolókat. A 
rendőrség is megjelenik, de – egyelőre – nem 
avatkozik közbe. Az olaszi templomban ezen a 
héten minden nap vigíliát és könyörgéses 
istentiszteletet tartanak. 

 Február 1. – Délelőtt az ortodox egyház 
képviselői acélhálót hegesztenek a sportpálya 
kerítésére, megakadályozva a további behato-
lás lehetőségét. Tőkés László püspök, Tolnay 
István főjegyző és Antal János előadótanácsos 
megbeszélést folytatnak Virgil Bercea görög-
katolikus püspökkel, aki támogatásáról bizt
sítja a református egyházat nemes 
küzdelmében. Tempfli József római katolikus 
püspökhöz is levelet intéznek a sportpálya 
ügyében. Tőkés László püspök levélben 
emlékezteti Markó Béla miniszterelnök-
helyettest 2005. július 2-án tett ígéretére, mely 
szerint közbenjár a helyzet gyors rendezése 
érdekében. 

 Február 2. – A Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület Igazgatótanácsa munka-
ülést tart a Lorántffy Zsuzsanna Református 
Központban, és határozatban fejezi ki til-
takozását az egyházat és az iskolát egyaránt 
sújtó jogtalansággal szemben. Tiltakozásukat 
sajtótájékoztatón hozzák nyilvánosság
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  Február 4. – A vasárnapi istentisztelet után 
a diákok, szüleik és tanáraik, valamint az isten-
tiszteleten résztvevők a sportpályához 
vonulnak. A rácsokon minden diák átdob 
egy-egy labdát, amire előzőleg felírták a 
nevüket. A grundot ellepi a 416 színes labda.

 Február 5. – Az Egyházkerület közlemény-
ben tudatja, hogy folytatja az imádkozást a 
nagyvárad-olaszi templomban a sportpá-
lyáért. A hét folyamán más-más felekezetű 
egyházi vezetőket, lelkészeket hívnak meg az 
esti áhítatokra, így a római katolikus, a görög-
katolikus, az evangélikus, az unitárius és 
baptista felekezetek képviselői is bekap-
csolódnak a tiltakozásba.

 Február 7. – Tőkés László püspök sajtó-
tájékoztatót tart a sportpálya ügyében. Délu-
tánra újabb mérkőzést hirdetnek a 
sportpályára. A mérkőzésre megjelenő 
fiatalok be sem hatolnak a pályára, azonnal 
fekete símaszkba öltözött ún. terrorellenes 
rohamrendőrök jelennek meg a helyszínen. A 
megdöbbentő képsorokat a jelenlévő tévések 
kamerája is rögzíti. A rendőri fellépést és a 
gyermekeink megfélemlítését szolgáló kom-
mandós akciót követően a Sfânta Treime 
román ortodox egyházközség ismételten 
feljelentést tesz a hatóságoknál a Lorántffy 
Zsuzsanna Református Gimnázium 416 ta
nulójának érdekeit védelmező Tőkés László 
püspök ellen, egyértelmű bizonyítékát adva 
annak, hogy az ügy haszonélvezői korántsem 
a konfliktus testvéri megoldására törekednek.

 Február 14. – Egyházkerület széleskörű 
lakossági fórumot hirdet, amelyre meghívást 
nyernek városunk elöljárói, az egyházak, a 
tanügy, a sajtó képviselői és helybéli jeles sze-
mélyiségek is. Az Egyházkerületi Székház Dísz-
termében nagyszámú érdeklődő gyűl össze, a 
Városi Tanács  és az RMDSZ képviseletében 
azonban senki sem jelenik meg a fórumon. 

 Február 26. – Egyházkerületünk nagy-
szabású tüntetésre hívja össze Egyházunk 
híveit, a város polgárait, az iskola tanárait, a 
diákokat és szüleiket. A Lorántffy Zsuzsanna 
Református Gimnázium sportpályája ügyében 
meghirdetett békés tiltakozási és engedetlen-
ségi mozgalomra zsúfolásig megtelik a 
nagyvárad-olaszi református templom. Az 
utolsó pillanatban azonban elhalasztják a tün-
tetést, mert a Városi Tanács ígéretet tesz, hogy  
legközelebbi ülésén újratárgyalja a sportpálya 
ügyét. Azzal zsarolja az Egyházat, hogy a 
demonstráció megtartása esetén végképp 
megpecsételődik a pálya sorsa. 



 Február 28. – A Városi Tanács kedvezőnek 
tűnő határozatot hoz, amelyben kompromisz-
szumos megoldásként a pályát két részre 
osztják, felét az ortodox egyház kapja, a meg-
maradt részből pedig az iskola számára 90 
fokos elfordítással alakítanak ki új sportpályát, 
a mellette lévő közterület odacsatolásával. A 
határozat értelmében a sportpálya kialakí-
tásáig más iskolákban biztosítják a diákoknak 
a sportolás lehetőségét. A határozat végrehaj-
tásának határideje március 28. A határozat 
kiközlésekor elhallgatják, hogy a záradékban 
szereplő kitételben feltételként szerepel a 
Sfânta Treime ortodox egyházközség egyet
értése a határozattal. 

 Március 27. – Tőkés László püspök levelet 
intéz Sofronie Drincec ortodox püspökhöz. A 
levélben ismerteti a sportpálya ügyét, és a 
békés megoldás érdekében az új ortodox 
püspök támogatását kéri.

 Március 28. – A határozat végrehajtási 
határideje lejár, a Városi Tanács azonban sem-
milyen lépést nem tesz a végrehajtás érdeké-
ben. 

 Március 30. – Sofronie püspök rövid 
levélben közli, hogy ismeretes előtte a sport-
pálya helyzete, de nincs módjában rendezni a 
helyzetet, mert ez a Sfânta Treime ortodox 
egyházközség illetékességi körébe tartozik.

 Április 24. – Az Egyházkerület előzetes 
panasziratot (Plângere prealabilă) küld a 
Városi Tanácshoz és a Prefektúrához, 
amelyben kérik a február 28-án született 
tanácsi határozat végrehajtását.

 Május 15. – A Városi Tanács elutasítja az 
Egyházkerület panasziratát.

  Május 20. – Az Egyházkerület a Nagyváradi 
Törvényszéken eljárást indít a Városi Tanács 
határozatának a végrehajtásáért. 

  Május 24. – Tőkés László püspök Traian 
Băsescu államfőhöz intézett levelében 
részletes tájékoztatást nyújt a sportpálya 
ügyéről és a diákokat ért diszkriminációról, a 
törvényesség helyreállítását, illetve a pálya 
visszajuttatását szorgalmazva. Ugyanakkor 
megkereséssel fordul Tempfli József 
nagnagyváradi megyéspüspökhöz azzal az indít-
vánnyal, hogy a Római Katolikus Püspökség 
követelje vissza azt az egykori Szent Brigitta 
templomot, amelyet évtizedek óta a Sfânta 
Treime Egyházközség bitorol. 



 Május 31. – A Nemzetközi Gyermeknap 
alkalmából sorra kerülő Iskolanap keretében 
nemzetközi imatüntetést tart az Egyházkerü-
let. A nagyvárad-olaszi templomban tartott 
áhítaton a gimnázium diákjaival és tanáraival, 
a külföldi és belföldi vendégekkel népes 
gyülekezet imádkozik a helyzet békés ren-
dezéséért. Az önkormányzat előző napi 
ülésén napirenden volt a sportpálya-ügy, ám 
ennek megvitatását a városatyák elnapolták. 
Harminc csendőr fogja közre a mintegy 
hatszáz tüntetőt, akik a magyar, a román és az 
európai zászló mellett színes léggömböket 
tartanak a kezükben. A 90. zsoltár éneklése 
kközben a tömeg átvonul a Bihar Megyei 
Prefektúra elé. Innen a Városházához vezet 
útjuk, ahol a léggömböket szélnek eresztik, 
ezzel is jelezve az önkormányzatnak: elég volt 
az ígérgetésekből.

 Július 20. – A szeptemberben sorra kerülő 
nagyszebeni Európai Ökumenikus 
Nagygyűlés küszöbén, a feszült romániai 
felekezetközi kapcsolatok összefüggésében 
Egyházkerületünk kinyilvánítja azon szán-
dékát, hogy amennyiben ez a partikuláris 
kérdés sem oldódik meg a nagygyűlés idejéig, 
tütüntetőleg távol marad a reprezentatív 
eseménytől, vagy a küldöttség protestálni fog 
Nagyszebenben a romániai kisebbségi 
egyházak hátrányos megkülönböztetése 
ellen.

 Augusztus 14. – Tőkés László püspök ismét 
levélben kéri az ortodox testvéregyház 
nagyváradi püspökét, hogy békében és mél-
tányosan oldják meg a sportpálya ügyét, azt 
hangsúlyozva, hogy minden szempontból 
kedvező kihatású fejlemény volna, hogyha a 
nagyszebeni testvéri együttlét szellemében 
megoldhmegoldható lenne a régóta mérgesedő ügy. A 
hivatalába frissen beiktatott Sofronie püspök 
közli, hogy egyházi kánonaik szerint a Sfânta 
Treime Egyházközség belső ügyeibe nem áll 
módjában beleszólni.

 Augusztus 16. – Az Egyházkerület a III. 
Európai Ökumenikus Nagygyűlést szervező 
Európai Egyházak Konferenciájához, a 
Református Világszövetség Európai Szerveze-
téhez, valamint az Európai Protestáns 
Egyházak Közösségéhez fordul. A címzetteket 
arra kérik, hogy mivel az Egyházkerület 
kokorábbi próbálkozásai kudarcot vallottak, 
járjanak közben Sofronie Drincec ortodox 
püspöknél az áldatlan konfliktushelyzet 
azonnali rendezéséért.



 Augusztus 30. – Egyházkerületünk 
Igazgatótanácsa és Esperesi Kollégiuma 
bejelenti, hogy békés imatüntetéseket 
szervez Nagyváradon és Nagyszebenben, 
hogy ezáltal hívja fel a testvéregyházak és a 
közvélemény figyelmét a sportpálya ügyében 
kiprovokált etnikai és felekezetközi konflik-
tustusra.

 Szeptember 4. – Az Egyházkerület keresz-
tényi megfontolásból lemond a figye- 
lemfelkeltő demonstrációról a nagyszebeni 
találkozó idején, hiszen eredeti szándéka a 
párbeszéd útján való megbékélés, és ezzel a 
súlyos kérdéssel semmiképpen sem akarja 
beárnyékolni a sokak számára valódi ökume-
nikus közösséget ígérő alkalmat. Mindazonál-
tal szórólapokkal kívánja tájékoztatni a 
Nagygyűlés résztvevőit azokról az akadályok-
ról – a sportpálya körüli konfliktust is 
beleértve –, amelyek továbbra is útjában 
állnak a valós romániai ökumenizmusnak. A 
résztvevő mintegy 2500 egyházi küldött 
körében döbbent felháborodást kelt, hogy a 
nagyszebeni rendőrség feltartóztatja és 
három órán keresztül fogva tartja az öt 
nagyváradi református fiatalt, akik Egyház-
kerületünk felkérésére, a szervezők tudtával és 
beleegyezésével a szórólapokat a rendezvény 
színhelyére szállították.

 November 25-én Tőkés László püspök füg-
getlenként, míg Petru Filip polgármester a 
Demokrata Párt listáján képviselőként 
bejutnak az Európai Parlamentbe. Tőkés 
László levélben kéri Petru Filiptől a sportpálya 
ügyének rendezését, hogy a konfliktust ne 
„exportálják” Brüsszelbe.

2008.
 Január 31. – Az igaztalanul eltulajdonított 
sportpályát a Városi Tanács haszonbérleti 
szerződéssel visszarendeli Egyházkerületünk 
iskolájának használatába.

  Április 10. – A Városi Tanács aláírja a sport-
pálya használatára vonatkozó haszonbérleti 
szerződést. 

 Április 17. – Hosszú ideje tartó küzdelem 
után ÚJRA A PÁLYÁN vagyunk.
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Nagyvárad önkormányzata ebben a határozatában 25 évre az Andrei Şaguna iskolaközpont használatába adta
az épület meletti telket, hogy sportpályát építhessenek.

1995

16



A Királyhágómelléki Református Egyházkerület visszakapja az iskoláját, vele együtt a sportpályát is.

2002
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A Sfânta Treime ortodox egyházközség kérésére a sportpályát elveszik
az iskolától és az ortodox parókia használatába adják.

2004

18



Aurel Puşcaş ortodox pap értesíti a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium vezetőségét,
hogy a sportpálya immár az egyházközsége tulajdona.

2004

19



A Bihar megyei tanfelügyelőség elvi beleegyezését adta a sportpályáért folytatott küzdelemhez,
jogosnak ismerve el a KRE igényét.

2005. január

20



2005. január

21
Az RMDSZ tanácsosai kérték annak a határozatnak a visszavonását,

amellyel a városi tanács az ortodox egyháznak ajándékozta a sportpályát.



Az RMDSZ városi tanácsosainak kérését elutasították.

2005. január
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2005. február

23
Ilie Bolojan prefektushoz intézett tiltakozó levél.



Továbbra is kérik a városi RMDSZ-es tanácsosok segítségét.

2005. február

24



2005. február

25
Tőkés László püspök azzal a kéréssel fordult Ion Mihălţan ortodox püspökhöz,

hogy a problémát békésen oldják meg.



A Református Világszövetség tiltakozó levele, melyet Băsescu államfőhöz,
Tăriceanu miniszterelnökhöz, valamint Teoctist pátriárkához írtak.

2005

26



2005. május 23.

27
Tőkés László püspök körlevele.



A rendőrséghez intézett tiltakozások és feljelentések.

2005. június

28



2005

29
A rendőrség válasza: az ortodox egyházközség igazolta „tulajdonjogát” –

és már előbb feljelentést tett ismeretlen tettes ellen illetéktelen behatolásért.



Ez az irat igazolja, hogy a sportpálya kerítését a nagyvárad-olaszi református egyházközség építtette.
Később, amikor a KRE lebontatta, az ortodox egyházközség panaszt tett „rongálás” miatt.

2005. június

30



2005. június

31
Victor Paul Dobre államtitkár nem tartotta jogtalannak az önkormányzat döntését,

amellyel megfosztotta a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumot a sportpályájától.



Toró T. Tibor parlamenti képviselő Vasile Blaga miniszterhez intézett interpellációja.

2005. július

32



2007. február

33
Az egyhákerület békés tüntetést szervezett 2007. február 26-ára.

A tüntetést végül lefújták, bízva az RMDSZ-frakció ígéretében, hogy megoldják az ügyet.



Az RMDSZ a pálya 90 fokban való elforgatását javasolta,
hogy a kecske is jóllakjon, a káposzta is megmaradjon.

2007. február
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2007. március

35
Tőkés László püspök levele Sofronie Drincec ortodox püspökhöz

...és az elutasító válasz.



Az önkormányzat felajánlotta, hogy a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium diákjai egy távoli sportpályán tartsák meg óráikat.
Ezt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elutasította.

2007. május

36



2007. július

37
A KRE panaszt tett a Romániai Diszkriminációellenes tanácsnál (CNCD).

A szervezet azonban elutasította megkeresésüket az ügy elévülésére hivatkozva.



Nagyvárad municípium tanácsa felülírván korábbi döntését a Lorántffy Zsuzsanna Raformátus Gimnázium számára 
49 évre ingyenes használatba adja a sportpályát – az erről szóló határozatot ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozták meg.

2008. január

38



2008. február

39
A javunkra szóló határozatot 2008. április 10-én írják alá a Városi Tanács képviselői.



Kiadja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
2008




