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A tanácsosokat vádolják a szülők
A 2-es iskola ügye nem szerepel a napirenden
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„Ismer ős helyzet: újabb be nem tartott RMDSZ-ígéret” – ezz el a címmel juttatott el közleményt szerkeszt őségünkbe a

Marosvásárhelyi 2-es iskola szül ői akciócsoport a Bernády György névadásért. A szül ők azt kifogásolják, hogy a

marosvásárhelyi tanács e heti ülésének napirendi po ntjai között szerepel ugyan egy, a tanintézetek vez etőtanácsaiba

delegált tanácsi képvisel őkre vonatkozó határozattervezet, de a 2-es iskoláró l szó sem esik.

„Úgy tűnik, hogy a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában továbbra sem lesz RMDSZ által delegált magyar tagja a

vezetőségi tanácsnak.

Akciócsoportunktól a novem-beri kerekasztal-beszélgetésen az RMDSZ-politikusok kritikusan számon kérték, hogy az

akciócsoport tagjai miért nem kerültek be a kettes iskola vezetőtanácsába. Ugyanakkor azt is elismerték, hogy a 2011

szeptemberében tartott városi tanácsülésen a testület egy határozatot hozott a marosvásárhelyi tanügyi intézmények

vezetőtanácsaiba delegálandó személyekről, és a kettes iskolába egy román személyt delegáltak. Mindamellett, hogy ekkor a

Bernády-névadás ügy már hetek óta zajlott, és Csegzi Sándor alpolgármester egy rádióbeszélgetésben előzetesen azt ígérte a

szülőknek, hogy szeptemberben magyar tanácsosokat delegálnak az iskola vezető testületébe. A szülői akciócsoport azóta

többször felszólította az RMDSZ-frakciót, hogy módosítsa a szeptemberi határozatot, de annak ellenére, hogy ígéretek

elhangzottak, a megvalósítás nem történt meg.

A 2-es Számú Általános Iskolában a jelenlegi vezetőségi tanács döntései veszélyeztethetik a magyar közösség érdekeit az

intézményen belül, például ősztől magyar pedagógusok szerződéseit szüntethetik meg, és más, fontos horderejű kérdésekben

hozhatnak kedvezőtlen döntéseket.

A szülők beválasztottak egy aktív, érdekérvényesítésben jártas szülőt a vezetőségi tanácsba, ennélfogva az RMDSZ által a

szülők irányába gyakorolt minden eddigi kritika okafogyottá vált. A jelenlegi vezetőségi tanácsban az arány 5–3, amelyből a

többség román nemzetiségű, tehát minden, a magyar közösséget érintő döntés végeredménye előre borítékolható.

Az iskola vezetőségi tanácsának etnikai arányát csak a városi tanács által delegált személyek etnikai hovatartozása

változtathatja meg. A tanács tagjai jelenleg két román pedagógus, két magyar pedagógus, egy román szülő, egy magyar szülő,

továbbá két román nemzetiségű személy, egy a városi tanács és egy a polgármester képviseletében. Lévén, hogy más

iskolákba delegáltak magyar tanácsosokat, de a 2-es Számú Általános Iskolába nem, pedig megtehették volna, az RMDSZ-

frakciót felelősség terheli a jelenleg kialakult helyzetet illetően, és a szeptemberi mulasztást mind a mai napig nem sikerült

jóvátenni.

Legutóbb döbbenettel értesültünk arról, hogy a március 29-én tartandó tanácsülés napirendi pontjai között szereplő 9. pont

határozattervezetében, amely a 2011/312-es, hiányos szeptemberi határozatot hivatott kiigazítani, nem szerepel a 2-es Számú

Általános Iskola” – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményben.

„Hagyják, hogy a politika eszközeivel oldjuk meg ez t a helyzetet!”

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján elérhető határozattervezetek között valóban 9. pontként szerepel a helyi

tanács képviselőit a tanintézetek vezetőtanácsaiba kinevező 2001. évi 312-es határozat módosítására vonatkozó tervezet.

Ebben többek között az van hogy dr. Makkai Gergely tanácsost delegálják a Szász Adalbert Sportlíceum, valamint a Tudor

Vladimirescu Gimnázium vezetőtanácsába, viszont a 2-es iskoláról említést sem tesznek. Megkeresésünkre Csegzi Sándor



alpolgármester nehezményezte, hogy ez már a sokadik alkalom, amikor eljuttatnak a sajtónak egy, az ő személyét is érintő

levelet, amely viszont hozzá nem jut el. – Ha a politikumra bízták, hogy rendezzük a dolgot, akkor hagyják, hogy a politika

eszközeivel oldjuk meg ezt a helyzetet. Értékelendő az odafigyelésük, de ha azzal kezdik, hogy kimennek a médiába, akkor nem

tudunk hatékonyan cselekedni – fejtette ki álláspontját az alpolgármester, aki mindezek ellenére továbbra is azt állítja, hogy a

városi tanács csütörtöki ülésén tárgyalnak majd a 2-es iskola ügyéről is.
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