
Hozzáadás a kedvencekhez | Beállítás kezdőlapnak Még nem regisztrált? Regisztráció | Belépés

FŐOLDAL SZÉKELYFÖLD SZÉKELY VILÁG SPORT HÍREK MAGAZIN BLOGOK VIDEÓK GALÉRIA WEBÁRUHÁZ SZÓRAKOZÁS

2011. december 13., kedd Ma Luca, Otília napja van KERESETT SZÖVEG: KeresésKeresésKeresésKeresés

HAJNAL CSILLA
2011. december 12., hétfő 15:18 | Legutolsó módosítás: 2011. december 12., hétfő 15:22

„Mi, a 2-es iskola gyerekeinek szülei, felszólítottuk az RMDSZ politikusokat ez év szeptemberében,
kértük őket  tegyenek valamit  annak  érdekében,  hogy  legyen  legalább  egy magyar  elnevezésű
általános iskola ebben a városban, mert jelenleg egyetlen egy sincs. Ön a napokban az általunk
megírt nyílt levél kapcsán több napilapnak nyilatkozott, viszont 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” – írják a szülők portálunkhoz
is eljuttatott, Csegzi Sándor alpolgármesternek címzett nyílt levelükben.

Nem háborút indítottak

A szülők továbbá kifejtik: nem háborút folytatnak az elöljáróval, hanem azt kérték tőle, hogy tegyen
valamit  ezért  a  közösségért,  úgy  vélik  a  helyzet  tarthatatlan,  ugyanis  a  Bernády  György
polgármestersége alatt épült tanintézet majdnem felvette Adrian Păunescu nevét. „Máig sem értjük,
hogy miként fajulhattak el így a dolgok ebben a városban. Ennek azért van köze az Ön be nem
tartott ígéreteihez. Mert mi bizony sokáig hittünk Önnek, az Ön által képviselt pártnak, az RMDSZ-re
adtuk voksainkat. Egy szép napon arra ébredtünk, hogy civil akciókat kell szerveznünk azért, hogy
az  általunk  megválasztott  politikusok  tegyenek  valamit  a  magyar  közösségért,  a  magyar
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Kérdőre vont elöljáró

Nagy  port  kavart  az  a  nyílt  levél,  amelyet  a  2-es  számú  általános  iskola  szülői
akciócsoportja,  valamint  a  Civil  Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) képviselői  Csegzi
Sándor alpolgármesternek és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettesnek címeztek. Csegzi
Sándor a replika jogán reagálva visszautasította az ellene felhozott vádakat. A szülői
akciócsoport pedig erre a válaszra reagált a hétfőn elküldött újabb nyílt levelében.
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gyerekekért” – írják a szülők, akik azt sérelmezik, hogy a polgármesteri hivatal és a tanács nem
nevezett ki magyar nemzetiségű személyt az iskola vezetőségi tanácsába.

„Fontos elmagyarázni, hogy a vezetőségi tanácsban az etnikai arányt a városi tanács által delegált
személy  tudta  volna  megváltoztatni.  Más  lehetőség  nincs,  a  törvény  ezt  így  szabályozza.  Az
összesen 8 tagból álló vezetőségi tanácsban három magyar személy van, egy magyar szülő, aki
támogatja a Bernády ügyet, egy magyar pedagógus és a magyar aligazgató, ugyanennyi román
személy van. Az arányt a polgármesteri hivatal részéről egy, és a városi tanács részéről kijelölt két
személy tudta volna előnyünkre megváltoztatni. Miért nem történt ez meg, alpolgármester úr?” –
vonják kérdőre a szülők a levél címzettjét.

Tanácsost, aki az üggyel foglalkozik

Ugyanakkor kitérnek arra is, hogy nemrégiben Kelemen Atilla, az RMDSZ Maros megyei elnöke azt
mondta: hivatalosan is kinevezett egy tanácsost, aki az üggyel foglalkozik. Ez ugyanaz, akivel a
szülők is tartják a kapcsolatot, nevét azonban még nem szeretnék nyilvánosságra hozni, majd a
kellő időben és helyzetben ki fog derülni – olvasható a levélben, amelyben továbbá arra kérik az
alpolgármestert, hogy fejtse ki bővebben, mit ért politikai konszenzus alatt.

„Gyerekeink iskolájában mindig is voltak etnikai feszültségek, ha ezek Önt most zavarják, ezelőtt
egy  fél  évvel  miért  nem tette  azokat  szóvá?  Nemrég  majdnem egy  gyerek  fejébe  esett  egy
tetőcserép, ez talán nem az Ön által emlegetett felújítás elmaradása miatt történt? – írják továbbá
a szülők.

Rosszindulatú személyeskedés?

Megkerestük Csegzi Sándor alpolgármestert is a replika jogán írt reakciójára válaszként érkezett
újabb  nyílt  levél  kapcsán.  „Lehet,  hogy  jót  akarnak  a  szülők,  de  ez  átment  rosszindulatú
személyeskedésbe, keverik a kompetenciákat és a törvényeket. Mi is tesszük a dolgunkat, más is
tegye a saját dolgát” – nyilatkozta röviden a Székelyhon.ro-nak az elöljáró.
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Helyeslem!!! Ha nincsenek politikusaink akik az erdekeinkert kuzdjenek akkor mi kell kezunkbe
vegyuk a dolgokat. Mutassuk meg, hogy meg itt vagyunk es nem kis szamba!
Az Rmdsz meg 21 ev utan elerte azt, hogy mar senki se bizik bennuk!

 Válasz erre a hozzászólásra

Én elfogulatlanul szólhatok,mert nem vagyok érintet az ügyben azonkivül,hogy maros me-
gyei magyar vagyok.Véleményem szerint is hibás az RMDSZ megyei,városi szervezete
mindenki hallgat,hogy maradjon al-igazgató,-elnők,-polgármeste,-stb. A legnagyobb hibás
pedig Illyes Ildikó a megyei tanfelügyelőségen hallgat mint a csuka,szabad napon
van,bújkál,hogy ne találkozzon a szülőkkel.Szerintem Ő kellett volna már eddig megtaláljon
kis kaput nagy kaput hivatalosan,hivatalon kivül,biztassa a szülőket mikor éppen szabad na-
pos,nem ismerem,hogy ki ő de a mediában való nyilatkózásaiból itélve nagyon halvány mint
magyar is s mint pedagogus is.HAJRÁ SZÜLŐK kitartást ,itt csak az a miénk amit kiharcolunk!

 Válasz erre a hozzászólásra

@derulato:

Önben egy jótóllú író veszett el, ahogyan palotakutyákhoz hasonlítja vezetőinket. De biztos lehet
abban, hogy minden városunkért, gyerekeink sorsáért felelőséget érző magyar, egy emberként
állna a palotapincsi mellé ha meg merné ugatni a dobermant. A románok nem rajtunk nevetnek
hanerm a farkukat behúzó pincsikutyákon.

 Válasz erre a hozzászólásra

ennyi energiaval nem lehetne segiteni csegzieket, peldaul ugy, h nem sajat vackukat es
palotakutyankat ugatjak, hanem a dobermant?! tok jol szorakozhatnak a romanok. A magyarok
megint szetszedik egymast. Hajra, tesverek! ezt az anyaorszagbol hoztatok, ugye?

 Válasz erre a hozzászólásra

Hat szereny velemenyem az ha en ilyen valaszt adtam volna mint az alpolgarmester ur amit
valaszolt a kerdesre akkor NEM TUDNEK vegigmenni a varoson emelt fovel.Szegyelnem
magam eskuszom!!!

 Válasz erre a hozzászólásra

Magyarán: az alpolgármesternek nincs érve a szülõk konkrét kritikáira, ezért maszatol.
Sajnálatos, hogy csak ilyen magyar vezetõkre telik Vásárhelyen.

 Válasz erre a hozzászólásra
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