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Újabb megbeszélésre hívta mára Csegzi Sándor alpolgármester
a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola magyar
diákjainak szüleit, akik tegnap nyílt levélben azzal vádolták az
elöljárót: korábbi ígéretei ellenére nem tesz semmit azért, hogy
dr. Bernády György egykori polgármesterről nevezzék el a
tanintézményt.

Ígéretét szegte Csegzi?

Újabb megbeszélésre hívta mára Csegzi Sándor alpolgármester a
marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola magyar diákjainak
szüleit, akik tegnap nyílt levélben azzal vádolták az elöljárót: korábbi
ígéretei ellenére nem tesz semmit azért, hogy dr. Bernády György
egykori polgármesterről nevezzék el a tanintézményt. Levelükben a
szülők felelevenítik: szeptemberben szólították fel az RMDSZ-es
politikusokat, tegyenek azért, hogy a városban létezzen legalább egy
magyar elnevezésű általános iskola. „Ön (…) elhallgatja azt a tényt,
hogy miért nincs egyetlen egy magyar nevű iskola sem a városban,
valamint úgy tesz, mintha lázasan dolgozna azon, hogy a 2-es iskola a
Bernády György elnevezést kapja” – olvasható a levélben. A szülők
ígéretszegéssel vádolták meg Csegzit: a polgármesteri hivatal és a
tanács nem nevezett ki magyar nemzetiségű személyt az iskola
vezetőségi tanácsába, noha tisztában voltak azzal, hogy ha ez
megtörtént volna, a vezetőségi tanácsban az etnikai arány a magyar
tagozat javára változott volna meg.

Az alpolgármester a Transindexnek elmondta, azért hív össze
megbeszélést a szülőkkel, mert szerinte az iskola névadásának ügye
nem olyan téma, amelyről nyílt levélben hatékonyan lehetne tárgyalni.
Elmondta, több ízben is megbeszélést kezdeményezett, ám a szülők
rendre elutasították meghívását. Szerinte most már a szülők is
megértették azt, hogy politikai úton kell megoldást keresni a
problémára. Csegzi szerint technikai okokból nem delegálhattak egy
magyar személyt a polgármesteri hivatal részéről az iskola
vezetőtanácsába. Mint mondta, már ki is jelölték azt a magyar
személyt, aki a hivatalt képviselte volna az iskolai tanácsban, azonban
az illető megszakította munkaviszonyát a hivatallal. Helyébe egy
román nemzetiségű személyt neveztek meg.
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Sokan és sokféleképpen
magyarázzák Orbán Viktor
brüsszeli viselkedését a
legutóbbi EU csúcson.
Szembement a többséggel, a különutas
britekhez csatlakozott egyedül, állítja az
ellenzék; felelős kormányfőként viselkedett,
mondják hívei, a parlamentre bízza a döntést
nyolc másik kormányfővel egyetemben, sőt már
a költségvetés átalakítását is bejelentette. »

Krebsz János

Ugyanabból több…?

Megszületett az egyezségről
szóló egyezség. Nem
egyhangúlag, de az
egyezségtől elzárkózó
Anglia nem tagja az eurozónának, s nem is
nagyon akar azzá válni.  A tervezetet, bár a
végső döntést többen a nemzeti parlamentektől
tették függővé, elvileg minden más tagállam
jóváhagyta. »

Bíró Béla

Lapszéli gondolatok

Az a kormány- és főhivatal,
amely az esélyegyenlőséget
védelmezi országunkban,
nemrég egyet nem értően
csóválta az üstökét és
figyelmeztető sikolyokat hallatott, midőn a helyi
gazdálkodók vagy gazdálkodni vágyók közül
többen rosszallni merték, hogy a nyárádmenti
termőföldeket arab olaj- és fegyvermilliomosok
akadálytalanul fölvásárolják. (A termőföld
védelme nem tartozik a fenti hivatal
ügykörébe.) Mondták: meg kell nekik adni az
esélyt, hogy ott is találjanak olajat. »

Sebestyén Mihály
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Hozzászólások

Hozzászólni csak regisztrált és bejelentkezett felhasználónak
lehetséges. Ön nincs bejelentkezve.

Jelenleg nincs hozzászólás ehhez a cikkhez!

hírpörgető: porta | világ | pénz | kütyü rovatok: köztér | kassza | lobbi | coolturka | pszicho | guminő | kandíva | e-zóna
szauna | reflex kiemelt rovatok: bomlasztó | bedaráló | új magyar béka | talált tárgy kiemelt blogok: csábító | fárasztó
kulissza | faktoid | horror | semmilábszag | előre vizuál: videótéka | kukker | fotel | képriport | karikatúra | nap képe

(c) scripta kiadó | impresszum | előfizetés | hirdetés


