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Lesöpörte a vezetőtanács napirendjéről a Bernády György név felvevésének lehetőségét a
marosvásárhelyi 2-es számú iskola igazgatónője. Csütörtökön délben Codruţa Băciuţ néhány mondat
felolvasásával kezdte, és egyben be is rekesztette a gyűlést. Az intézmény élén álló pedagógus közölte
kollégáival, hogy a vezetőség továbbra is kitart a Központi Iskola elnevezés mellett. A magyar szülők
másfél hónap leforgása alatt nyolcezer aláírást gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy az iskola
felvehesse alapítója, Bernády György városépítő polgármester nevét.
Tetszik

2 embernek tetszik. Regisztráció, hogy megnézd, mi tetszik
ismerőseidnek.

Szociáldemokrata Párt (PSD) helyi vezetői a tavaly
elhunyt Adrian Păunescuról, Ceauşescu udvari
költőjéről neveztetnék el a tanintézetet. A politikai alkuk
nyomán egyre inkább úgy tűnik, hogy a város illetve a
tanfelügyelőség demokrata-liberális (PDL) vezetősége
hajlandó elfogadni a magyar közösség kérését és a
Bernády nevet.
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(fotó: edu.ro)

Néhány nappal korábban Dumitru Matei főtanfelügyelő, aki egyben a PDL önkormányzati képviselője is, megígérte az
aláírásokat átadó szülőknek, hogy amint megjelenik az új oktatási törvény névadásra vonatkozó módszertana, a
legközelebbi tanácsülésen ő maga fogja javasolni, hogy a Dózsa György utcai tanintézet vegye fel a múlt század eleji
elöljáró nevét.
Korábban Dorin Florea polgármester is kijelentette: örülne, ha a városban valamelyik általános iskola egy magyar
személyiség nevét viselné.
Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője, az aláírásgyűjtő akció szervezője a Krónikának úgy
vélekedett, Codruţa Băciuţ eljárása nem csak sértőnek, de szabálytalannak is minősíthető. Tiltakozásként a magyar
pedagógusok nem is látták el kézjegyükkel a röpke öt percet tartott gyűlés jegyzőkönyvét.
Codruţa Băciuţ annak a Nicolae Băciuţnak a felesége, aki 1990 után, éveken keresztül magyarellenes tudósításokkal
jelentkezett a közszolgálati televízió híradójában, miközben a Vatra Românească nacionalista szervezet egyik alapembere
volt.
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A Krónika megpróbálta elérni a tanintézetnek a szintén Központi Iskola elnevezést támogató aligazgatóját, azonban Márton
Imre nem válaszolt hívásunkra.

Szerző(k): Szucher Ervin
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Keress minket a Facebookon
Regisztráció

Hozz létre egy fiókot vagy jelentkezz be hogy lásd a barátaidnak mi tetszik.
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Pozsony szerint az állampolgárság megvonása a nem sztenderd
magyar szabályozás következménye
Boldoghy Olivér révkomáromi színész-vállalkozó esete - akitől a magyar
állampolgárság felvétele miatt a szlovák hatóságok megvonták a
szlovákot - a magyar állampolgársági törvény nem sztenderd
módosításának következménye, miszerint Budapest nem a reális kötődés,
hanem az etnikai elv alapján adja az állampolgárságot. Egyebek között
ezt állítja a szlovák külügyminisztérium szerdán délután Pozsonyban
kiadott állásfoglalásában.
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