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Több mint háromszáz aláírás gyűlt össze azon az online
petíción, amellyel a tiltakozók azt szeretnék elérni: a
marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola Bernády György
egykori polgármester nevét vegye fel.

Păunescu ellen tiltakoznak

Több mint háromszáz aláírás gyűlt össze azon az online petíción,
amellyel a tiltakozók azt szeretnék elérni: a marosvásárhelyi 2-es
számú általános iskola Bernády György egykori polgármester nevét
vegye fel. Marosvásárhely egyik legnépszerűbb belvárosi általános
iskolájának névadása körül a napokban bontakozott ki etnikai
színezetű konfliktus: a Szociáldemokrata Párt helyi szervezet eugyanis
azt szorgalmazza, hogy a Bernády György által a múlt század elején
alapított tanintézmény Adrian Păunescu nevét vegye fel.

A kezdeményezést az ortodox egyház támogatja, az iskolába járó
magyar gyerekek és a helyi RMDSZ ellenzi. A petíció aláírói szerint az
igény azért is jogos, mert a Maros parti városban egyetlen általános
iskola sem viseli magyar személyiség nevét. Csegzi Sándor,
Marosvásárhely alpolgármestere lapunknak azt nyilatkozta,
tárgyalóasztalhoz ülnek az iskola vezetésével és az ügyben
érdekeltekkel. „Mi azt az álláspontot fogjuk képviselni, amit a
választóink elvárnak tőlünk” – szögezte le Csegzi Sándor.

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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