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Tovább is kiállnak a marosvásárhelyi 2-es számú általános
iskolába járó gyerekek szülei a kezdeményezés mellett,
amelyet a belvárosi intézmény névváltoztatásáért indítottak.
Mint arról korábban beszámoltunk, a patinás iskolát a PSD helyi
tagszervezete Adrian Păunescuról szeretné elnevezni.
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Szülők egy csoportja tiltakozó akciót indított a javaslat ellen, és
ellenjavaslattal élt: a magyarok az iskolaalapító egykori polgármester,
Bernády György neve mellett kötelezték el magukat. A magyar szülők
kérését az intézmény jelenlegi vezetője, Codruţa Băciuţ a múlt héten
elutasította. Az igazgatónő arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy
a tanári kar még a múlt tanévben elfogadta a Központi Iskola
elnevezést, és ehhez tartja magát.

Băciuţ ugyanakkor nem volt hajlandó jegyzőkönyvbe iktatni a magyar
szülők által egy héttel korábban a tanfelügyelőségen is benyújtott,
nyolcezer aláírást tartalmazó dossziét. A petícióhoz, amely online volt
elérhető, nem-csak az iskolához kötődők csatlakoztak, hanem azok a
helyiek, akik sérelmezik, hogy egyetlen marosvásárhelyi általános
iskola sem viseli magyar személyiség nevét. Az eredménytelen hét
eleji egyeztetés ellenére a szülők újabb akció indítását tervezik.
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Európa bizonytalanra
játszik

Még hat évvel ezelőtt, a
holland és a francia
referendum sikertelensége
és az uniós alkotmány
feladása idején volt annyira
bizonytalan az Európai Unió jövője, mint most.
Akkor a nagyarányú bővítés utáni
lelkesedésben, az euró néhány évvel korábbi
sikeres bevezetése utáni gazdasági optimizmus
közepette, a nehézségek legyűrhetőnek tűntek.
»

Vincze Loránt

Bagoly mondja

Azt tartják, a stílus maga az
ember. Az alábbi idézetből
találja ki az olvasó kinek a
stílusa. „Ady szülőfalujáról
végre lemossuk a
gyalázatot. Bízva abban,
hogy a perc-emberkék ideje lejárt, ezért
világossá tesszük, hogy a posztkommunista
’disznófejű nagyurak’ által hátrahagyott romok
eltakarítása után építésre készen a kövünk”. »

Sike Lajos

Sussexi paraszt

– Hallja-e, miszter,
átkozottul fura pasas maga
– mondta Jaffers. – De akár
van feje, akár nincsen, az
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elfogatási parancs úgyis a
személyére szól, és a
kötelesség az kötelesség...
»
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