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Részrehajlással vádolják a marosvásárhelyi iskola
igazgatóját

Folytatja a harcot a Bernády név felvételéért a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola szülői

akciócsoportja, amely közleményben tiltakozik az intézmény igazgatójának diktatórikus és részrehajló

magatartása ellen.

int arról beszámoltunk, Codruţa Băciuţ csütörtökön délben úgy utasította el az iskola Bernády György egykori

polgármesterről való elnevezését, hogy a pár perces vezetőségi gyűlésen csak a saját álláspontját ismertette, majd

berekesztette a tanácskozást. Az igazgatónő arról tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy a tanári kar még a múlt tanévben

elfogadta a Központi Iskola elnevezést, és ehhez tartja magát. Băciuţ ugyanakkor nem volt hajlandó jegyzőkönyvbe iktatni a

magyar szülők által egy héttel korábban a tanfelügyelőségen is leadott, nyolcezer aláírást tartalmazó dossziét. Mint

mondta, az okirat túl későn érkezett hozzá. Ezzel szemben egy másik, a délutáni órákban összehívott vezetőségi gyűlésen

átvette a Viorica Rusu tanítónő által leadott, a Szociáldemokrata Párt (PSD) tagjai által gyűjtött 11 ezer szignót tartalmazó

dossziét, melyben azt kérik, hogy a Dózsa György utcai tanintézet Adrian Păunescu tavaly elhunyt költő nevét vegye fel.

Codruţa Băciuţ ígéretet tett a néhai udvari költő híveinek, hogy

kezdeményezésüket jegyzőkönyvbe foglaltatja, és a törvényes

határidőn belül válaszol. „Fontos megjegyezni, hogy az igazgatónő

hivatalosan és célirányosan támogatott egy politikai lépést,

ugyanakkor megtagadta, hogy a tanári konzíliumon a szülők civil

kezdeményezését napirendi pontként tárgyalhassák. Mi, a

marosvásárhelyi 2-es iskola szülői közössége hisszük, hogy az

igazgatónő és a politikai párt aláírásait leadó tanítónő magatartása

meghaladja a pedagógusi státus feladatkörét, nem összeegyeztethető

a nevelői hatáskörrel. Ugyanakkor ki szeretnénk fejezni

értetlenségünket az igazgatónő magatartásával szemben, melyet a

két aláírás-leadás alkalmával tanúsított: a politikai párt által gyűjtött

aláírásokat átvette, és az iskola vezetőségi tanácsának ülésén

tárgyalta, a szülők által gyűjtött aláírásokat viszont csak átvette, de

nem adott lehetőséget arra, hogy ezekről a tanári konzíliumon döntés

születhessen” – írják a magyar szülők.

Szerző(k): Szucher Ervin
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Magyarfóbia

Ha maradt még szemernyi önbecsülés az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének vezetőiben,
akkor meg sem fordul a fejükben, hogy engedjenek a demokrata-liberálisok nyíltan
magyarellenes fenyegetőzésének, és továbbra is támogatják kolozsvári alpolgármesterüket az
elöljárói tisztség ideiglenes betöltésében. Nem azért, mintha László Attilát különleges
képességek predesztinálnák Erdély fővárosa irányítására.
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A kampányaszfalt

A kampányaszfaltot keskeny csíkban húzzák a poros (esős időben sáros) útra. A csík
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