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Csegzi Sándor, Marosvásárhely alpolgármestere a replika jogán kívánt válaszolni arra a nyílt levélre,
amelyet a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) képviselői illetve a 2-es számú általános iskola
szülői akciócsoportja fogalmazott meg az iskola névadása körül kialakult üggyel kapcsolatban. A
levél írói a címzetteket, azaz Csegzi Sándor alpolgármestert és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest
erkölcsi és szakmai mulasztással vádolják, szerintük a két tisztségviselő nem tett semmit annak
érdekében, hogy a tanintézet felvehesse dr. Bernády György nevét.

Nem kapta meg a levelet

„A  nyílt  levelet  most  látom  először,  érdekesnek  találom  ezt  a  módszert,  hogy  nyílt  leveleken
keresztül kommunikálnak, ennek is megvan a hatékonysága, főként ha le akarunk járatni valakit.
Civilektől  nem várt  politikai  hangulatú  levelet  érzek,  amit  meg sem kaptam”  –  fogalmazott  az
alpolgármester.
„Jómagam kezdeményeztem dialógust a szülőkkel, a vezetőséggel, az aligazgatóval folyamatosan
kapcsolatban állok, éppen ezért ismerem az iskola hangulatát, a feljavításokért pedig egész nyáron
küzdöttünk, próbáltunk valamit javítani a helyzeten. Ezen kapcsolatok révén tudom azonban, hogy
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Válasz a replika jogán

A december 8-án közzétett Erkölcsi és szakmai mulasztással vádolnak a szülők című
cikkünkre reagált a replika jogán Csegzi Sándor (fotó) alpolgármester. A városvezető
minden ellene felhozott vádat visszautasít, amely a 2-es számú általános iskola szülői
akciócsoportja  és  a  Civil  Elkötelezettség  Mozgalom  (CEMO)  képviselői  által
megfogalmazott  nyílt  levélben  áll.  Úgy  véli:  a  levél  szerzői  rosszindulatú  és
leegyszerűsítő formában fogalmaznak.
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ebből a nagy akarásból kifolyólag ma a gyerekek egymás ellen fordulnak, rossz hangulat uralkodik
közöttük, megromlott a tanári  karban is  a hangulat.  Mindamellett,  hogy türelmetlenek vagyunk
azért, hogy az iskola megkapja Bernády György nevét, úgy látom, hogy nagyon szakmaiatlanul
kezelték civil oldalról a kérdést, és inkább politikai cécót akartak illetve saját tőkét kovácsolni belőle,
nem a problémamegoldást keresik” – tette hozzá Csegzi Sándor.

Központi Iskola lenne már

A  városvezető  portálunknak  továbbá
kifejtette: „ha nem lettünk volna ügyesek és
igaz  lenne,  hogy  nem  foglalkoztunk  a
kérdéssel az elmúlt időben, akkor ma már a
tanintézet  a  Központi  Iskola  nevet  viselné,
de pont azért, mert politikailag bele tudtunk
avatkozni  hatékonyan,  leállítottuk  ezt  a
folyamatot.  Párhuzamosan  fut  két  szabály:
egyik a tanügyi törvényen keresztül,  amely
révén a névadási procedúra a tanári kar, a
vezetőségi  tanács  és  a  tanfelügyelőség
vonalán zajlik, és van a helyhatósági törvény
ileltve az ezt kiegészítő kormányhatározatok,
amely  a  tulajdonosra  bízza  a  névadást”  –
fejtette  ki  az  alpolgármester.  „Az  elmúlt
évben ez utóbbit nem tudtuk érvényesíteni,
mert  perek  is  voltak  például  az
utcanévadások  ügyében,  és  vesztettünk  el
pert  ezen  a  vonalon,  emiatt  nem lehetett
érvényesíteni azt, hogy a tanács hozza meg
a döntéseket ezekben a kérdésekben.
A  tanügyi  törvény  változással  kapcsolatban
beszéltem a főtanfelügyelő asszonnyal, hogy
tisztázzuk, milyen vonalat kell követni, ám az
új  törvény  végrehajtási  szabályzata  ezt  a
kérdést nem kezeli” – nyilatkozta.

Megvan a politikai akarat

Az alpolgármester ugyanakkor portálunknak hangsúlyozta: a tanácsban megvan a politikai akarat,
legalábbis szóbeli szinten már három hónapja. „Viszont arra is kell számítani, hogy azok, akik nem a
mi gondolkodásvonalunkat követik, azt keresik, hogy hogyan lehet belekötni ezekbe a döntésekbe.
Én látom az elmúlt évek tapasztalatából, hogy rögtön indul egy per, akkor a tanácsi határozatot
nem lehet alkalmazni, és ez elhúzódik évekig, és egy politikai hercehurca lesz, és akár a civileknek,
akár politikusoknak ez lehetőséget ad politikai tőke kezelésére, ezt szeretném elkerülni” – mondta
Csegzi Sándor.

Az  alpolgármester  kijelentette:  minden  vádat  ebből  a  levélből  visszautasít,  mert  teljesen
rosszindulatú  és  leegyszerűsítő  formában fogalmaznak.  „Számtalan  példát  fel  tudok hozni  arra
nézve, hogy hogyan kommunikáltam civilekkel, iskolákkal, természetesen le lehet egyszerűsíteni az
egész tevékenységet a kétnyelvű táblákra, de itt többről van szó, és továbbra is fenntartom annak
a  közmondásnak  a  jelentését,  hogy  dobbal  nem  lehet  madarat  fogni,  tehát  nem  kiabálni,
hangoskodni  kell,  hanem a  célokat  kell  megvalósítani.  Mi  is  elszámolunk,  más  is  elszámol  a
munkájával,  és  Marosvásárhely  választópolgára  majd  dönt,  hogy  hogyan  értékeli  a  munkáját
egyiknek vagy másiknak” – fejtette ki portálunknak az elöljáró.

Ha megtámadják a döntést…

Kérdésünkre, hogy még ebben az évben felveheti-e a nevet a tanintézet azt válaszolta: szeretnék,
hogy még ebben az évben megkapja az iskola a Bernády György nevet, de mint kifejtette: nem
azért,  mert  a  CEMO  mondta,  hanem,  mert  dolgoznak  ezen  az  ügyön.  Hozzátette:  „ha  nem
decemberben, akkor januárban vagy márciusban, de meg fog oldódni az ügy, ugyanis meg fogjuk
hozni a döntést a tanácsban, ismétlem a politikai konszenzus, egyeztetések már hónapokkal ezelőtt
lezajlottak. Tehát, ha nem lesz megtámadva a döntés, akkor megvan oldva a kérdés, ha azonban
megkapják a kiskaput, akkor megtámadják, és akkor a Kossuth utca sorsára jut, és elkezdődik az
évekig tartó hercehurca” – zárta le a beszélgetést az alpolgármester.
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