
2011. december 23. Címke: Marosvásárhely, Bernády-iskola, közgyűlés |

„E

Bernády-ügy: nem hozott megnyugtató döntést a helyi tanács

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a magyar szülők számára nem hozott megnyugtató döntést

csütörtöki ülésén a marosvásárhelyi tanács a 2-es számú általános iskola átnevezése kapcsán: az

önkormányzati képviselő-testület nem a magyar szülők által kért Bernády név felvételét szavazta meg, hanem

azt, hogy a tanács foglalkozik az üggyel.

zzel a döntéssel csak félig-meddig lehet elégedett az ember, hisz semmiféle határidőt nem szabnak hozzá” – kommentálta a
döntést Horváth Kovács Ádám, a szülők kezdeményezését felkaroló Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője. A
szülői akciócsoport képviselői is értetlenül álltak az egyhangúlag megszavazott határozat előtt (A javaslatot  a

nagy-románia-párti Ioan Sita is támogatta).

„Lehet, hogy ez egy kezdet, de nem látjuk a végét. Mi akkor leszünk
elégedettek, amikor a Bernády György nevével feliratozott táblát az iskola
homlokzatán látjuk” – szögezte le Bodoni Endre, akinek két gyermeke is a
Dózsa György utcai iskolában tanul. A határozat különös megfogalmazásával
kapcsolatban Kolozsváry Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetője és Benedek
István, a szervezet marosvásárhelyi elnöke lapunknak elmondta, hogy azért
volt szükség rá, mert az idén még nem lehet egy jövő évtől érvényes miniszteri
rendelet alapján dönteni.

Különben a tanintézmény ügye eredetileg nem szerepelt az év utolsó
tanácsülésének napirendi pontjai között. Annak ellenére, hogy másfél hónappal
ezelőtt Dumitru Matei főtanfelügyelő, aki egyben a Demokrata-Liberális Párt
(PDL) helyi önkormányzati képviselője is, a sajtó képviselői előtt ígérte meg a
szülőknek, hogy ő lesz az, aki a testület elé terjeszti a javaslatot, amely az
RMDSZ tanácsosai részéről érkezett. Mielőtt az ülésen Kolozsváry Zoltán
ülésvezető szavazásra bocsátotta volna a tervezetet, Claudiu Maior alpolgármester saját elképzelését is ismertette.

„Döntsünk arról is, hogy egy más iskolát Marosvásárhely másik jeles polgármesteréről, Emil Dandeáról nevezzünk el” – javasolta. A
teremben jelen lévő 21 tanácsos egyhangúlag egyetértett a kiegészítéssel is, eltekintve attól, hogy a városban a kémiaipari
gimnázium is Dandea nevét viseli. Felvetésünkre, hogy ezek szerint két ugyanúgy elnevezett iskola lesz a városban, egyes
tanácsosok meglepődve kérdeztek vissza: „Miért, már van egy?”.

Kolozsváry Zoltán és Benedek István elmondták, a tanács megvonja az ipari gimnáziumtól a nevet és egy olyan általános iskolának
adományozza, amely Dandea idejében épült. Arra a kérdésre, hogy melyik iskola épült az 1920 után kinevezett román polgármester
idején, senki nem tudott választ adni.

Amint arról a Krónikában beszámoltunk, a magyar szülők másfél hónap leforgása alatt nyolcezer aláírást gyűjtöttek össze annak
érdekében, hogy az 2-es számú iskola felvehesse alapítója, Bernády György városépítő polgármester nevét, így ez lenne az első
magyar személyiségről elnevezett tanintézet a városban.

A Szociáldemokrata Párt (PSD) helyi vezetői azonban a tavaly elhunyt Adrian Păunescuról, Ceauşescu udvari költőjéről neveztetnék
el a tanintézetet. Jelenleg a politikai alkuk nyomán egyre inkább úgy tűnik, hogy a város, illetve a tanfelügyelőség demokrata-
liberális (PDL) vezetősége hajlandó elfogadni a magyar közösség kérését és a Bernády nevet.
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Ismét megfejtették a torinói lepel titkát

A hagyomány szerint a torinói lepelbe helyezték Jézus testét a keresztre
feszítés után, és egészen a temetésig volt abban. A tudósokat több mint
száz éve foglalkoztatja a szövet eredetisége. A lenvásznat most több évig
egy olasz kutatócsoport vizsgálta.
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Grammy-életműdíj Steve Jobsnak

A zeneipar Oscar-díjaként számon tartott Grammy idei életműdíjával
jutalmazzák az Apple nemrég elhunyt korábbi elnök-vezérigazgatóját.
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