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Döntött a marosvásárhelyi tanács: az év utolsó testületi ülésén
sürgősségi határozatban hagyták jóvá, hogy a 2-es számú
általános iskola felvegye egykori építtetője, Bernády György
polgármester nevét.

Mégis lesz Bernády iskola

Döntött a marosvásárhelyi tanács: az év utolsó testületi ülésén
sürgősségi határozatban hagyták jóvá, hogy a 2-es számú általános
iskola felvegye egykori építtetője, Bernády György polgármester
nevét.

Az iskola szülői akciócsoportja és a Civil Elkötelezettség Mozgalom
eredményesnek értékeli a szeptembertől eltelt időszakot, mivel az
iskolanévadás érdekében szervezett aláírásgyűjtés, az
alpolgármesterhez és a főtanfelügyelő-helyetteshez címzett nyílt levél,
a tanács RMDSZ-es frakcióvezetőivel folytatott kerekasztal-beszélgetés
meghozta a sikert: Bernádyról fogják elnevezni az iskolát. Hogy erre
mikor kerül sor, az Bodoni Endre szülő és Szigeti Enikő, a CEMO
vezetője szerint még a jövő kérdése, hiszen a névváltoztatás
gyakorlati kivitelezése is hosszas procedúra, először a megyei névadó
bizottságnak kell rábólintania, majd a tanfelügyelőségnek a
határozatra.

Az RMDSZ-es tanácsosok szerint természetes, hogy Bernády Györgyről
nevezzenek el iskolát Marosvásárhelyen, ezért mindvégig támogatták
a szülői akciócsoport kezdeményezését – hangzott el azon a
sajtótájékoztatón, ahol Csegzi Sándor alpolgármester, Kolozsváry
Zoltán frakcióvezető, Benedek István, a városi RMDSZ elnöke és
Szabó Árpád, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke számolt be az
önkormányzati döntésről. Valamennyien úgy értékelték ezt, mint
annak a bizonyítékát, hogy Marosvásárhelyen a nemzetiségek
együttélését a normalitás jellemzi, párbeszéddel eredményeket lehet
elérni. „Nem alku, csak tárgyalássorozat történt” – hangsúlyozták, arra
utalva, hogy a testületi ülésen Claudiu Maior alpolgármester felvetette,
Emil Dandea, Marosvásárhely első román polgármesteréről is
nevezzenek el egy általa építtetett, vagy az ő idejében épített
általános iskolát, mivel a nevét viselő kémiai líceum várhatóan
megszűnik a közeljövőben. Csegzi Sándor és tanácsostársai ezt
támogatják, mivel úgy vélik, egy többnemzetiségű városban ez a
természetes. Felmerült annak a lehetősége is, hogy a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem mintájára a kétnyelvű iskolákat két
személyiségről – egy románról és egy magyarról – nevezzék majd el.

Hozzászólások

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

Jelenleg nincs hozzászólás ehhez a cikkhez!
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Tiszta

Végre az új esztendő
elhozta azt, amit a világ rég
várt: a tiszta emberek
pártját! Hálásak lehetünk jó
sorsunknak, hogy ez a
politikai formáció éppen
nálunk született meg. Az elmúlt húsz esztendő
tapasztalatai nyomán nem hittük volna, hogy
lehetnek még a politikában tiszta emberek, de
lám, itt vannak, s amíg a gyakorlat nem igazolja
az ellenkezőjét, higgyük el nekik, amit
jelszavaikban is hirdetnek: a tiszta emberek
pártja az övék! Ha ők mondják, akkor biztosan
tiszták, sőt makulátlanok. »

Sike Lajos

Cérnakesztyű nélkül

Közkeletű vélekedés szerint
úriember bizonyos
sajtótermékeket még
cérnakesztyűvel sem vesz a
kezébe. Továbbgondolva:
egyes televíziós műsorokat
(sőt: csatornákat – vagy
ahogy egy kifinomult ízlésű kollégám hajdanán
idegen névvel illette: kloákákat; pedig akkor
még nem is léteztek kereskedelmi tévék,
amelyekből csak úgy ömlik a szenny) még
védőfelszerelésben is életveszélyes nézni. Jól
nevelt ember tehát finom úri társaságban nem
is veszi a szájára, ha pedig történetesen
újságíró, hát nem ír róla. »

Gyulay Zoltán

Titokzatos ráksugár

Hugo Chávez venezuelai,
Cristina Fernández de
Kirchner argentin, Dilma
Rousseff brazil elnök, illetve
elődje, Luiz Inacio Lula Da Silva, valamint
Fernando Lugo, Paraguay államfője. Azon kívül,
hogy dél-amerikai elnökök, mindannyian
rákbetegek.
Hugo Chávez, aki talán a leg-un-ortodoxabb
államfő a felsoroltak közül, felvetette annak
lehetőségét, hogy Amerika (az USA) fertőzi,
sugarazza a neki nem tetsző államvezetőket, s
ilyen módon próbál megszabadulni tőlük. »

Krebsz János
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