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Bernády-ügy: dönthet-e a városi tanács?

Nem szerepel a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testület utolsó ülésének napirendjén a 2-es számú

általános iskola átnevezése, ám lapunk úgy értesült, a csütörtök délutáni ülésen az önkormányzati képviselők

mégis megvitatnák a kérdést. Ezt Csegzi Sándor alpolgármester (képünkön) is megerősítette a Krónikának,

mondván, hogy a 2002/63-as kormányrendelet értelmében próbálnak döntést hozni, amely az önkormányzat

hatáskörébe utalja az alárendeltségébe tartozó intézmények átnevezésének jogát.

mennyiben az RMDSZ-es képviselőknek sikerül

megszavaztatni a határozattervezetet a Demokrata-Liberális

Párt (PDL) tanácsosainak támogatásával, a Dózsa György utcai

patinás iskola hamarosan felveheti egykori építőjének, Bernády

György polgármesternek a nevét. Az önkormányzat keretében

működő és a hét elején öszszeült névadó bizottság összes tagja

pozitívan véleményezte a magyar szülők kezdeményezését.

Holnap délután

a szövetség

legfeljebb a

Nagy-Románia

Párt (PRM) és

a Nemzeti

Liberális Párt

(PNL)

képviselőinek

ellenállására

számíthat,

ugyanis a

Bernády nevet

legvehemensebben ellenző szociáldemokraták (PSD) néhány hónapja képviselet nélkül maradtak, miután Bogdan Buda kilépett a

pártból, Constantin Floreától pedig megvonták a politikai támogatást. Mint ismeretes, a PSD a tavaly elhunyt udvari költőről, Adrian

Păunescuról szerette volna elkereszteltetni a tanintézetet. A Bernády név ellen kardoskodik az iskola igazgatónője, Codruţa Băciuţ

is, aki legfeljebb a Központi Iskola elnevezést hajlandó elfogadni.

„A törvény előírásai szerint az önkormányzat rendelkezhet a saját fennhatósága alá tartozó intézmények elnevezéséről. Mihelyt az

iskolaépületek hozzánk tartoznak,  működtetésükről az önkormányzat gondoskodik, úgy érzem, jogunk van dönteni” – nyilatkozta

lapunknak Csegzi. Az alpolgármester korábban azt hangoztatta, hogy a városháza nem avatkozhat kellőképpen az ügybe, a

névadást csakis a tanfelügyelőség szentesítheti. Szerinte könnyen megeshet, hogy akárcsak a Kossuth utca esetében, ezúttal is

akadnak majd „nemzetféltő” egyének, akik majd a közigazgatási bíróságon kérik a tanácsi határozat érvénytelenítését.

Véleménye szerint az is gondot okozhat, hogy még nem lehet Daniel Funeriu oktatásügyi miniszter december 13-án kibocsátott

6564-es rendeletére hivatkozni, ugyanis ez még nem jelent meg a Hivatalos Közlönyben. Amint megírtuk, az említett rendelkezés

alapján az iskolai névadások esetében az önkormányzati testületek vétójoggal rendelkeznek. Tegnap a szülők akciócsoportja és a

Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetői sajtótájékoztatón emlékeztették a politikumot, hogy eredeti célkitűzésük szerint az

iskolanévadás határideje december végén lejár.

Szigeti Enikő, a CEMO ügyvezetője megítélésében a szervezet által felkarolt akció eddigi eredménye is mindenképpen pozitívnak

mondható, hisz szeptember közepe óta sikerült megmozgatni a város magyarságát és politikai képviseletét. „Az más kérdés, hogy

ennek nem feltétlenül civil akciónak kellett volna lennie. De ha a politikum nem volt képes a kérdés elébe menni, akkor a szülőknek

kellett lépniük” – jegyezte meg Szigeti. Kérdésünkre, hogy 2002 óta miért csak a vészharang megkongatása után ébredt fel az

RMDSZ, miközben szinte valamennyi iskolát román személyiségről neveztek el, Kolozsváry Zoltán, a városi tanácsban működő

frakció vezetője a Krónikának elismerte, hogy az elnevezések kérdése „eddig elkerülte a szövetség figyelmét”.

 

Szerző(k): Szucher Ervin

Tetszik Regisztráció, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.



Tetszik Regisztráció, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.

Keress minket a Facebookon

Regisztráció

Kovacs Tunde-KrisztinaValdman Krisztina Bátori Szilveszter Zoltan Nagy

Zoltán Szilv ia Natália Ben Botond Mária Joli Szőke

Hozz létre egy fiókot vagy jelentkezz be hogy lásd a barátaidnak mi tetszik.

Krónika

1,391 ember kedveli a következőt: Krónika.

Tetszik

Krónika

Kötelezővé tette a szenátus a himnuszéneklést az iskolákban

Hétfőnként kötelező lesz a román nemzeti himnusz eléneklése az iskolai
osztálytermekben, az elemi és gimnáziumi oktatásban – döntött szerdán
a szenátus.
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Mensura Transylvanica: ajánlott a választójog határon túli
kiterjesztése

Szükségesnek tartja a határon túli választókerületek kialakítását a
Mensura Transylvanica erdélyi politikai elemzőcsoport, amely a levél
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