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Dr. Benedek István és Csegzi Sándor a Bernády iskola  új vezet őségi tanácstagjai

Dr. Benedek Istvánnal és Csegzi Sándor alpolgármesterrel egészült ki a marosvásárhelyi 2-es számú
általános iskola vezetőségi tanácsa. A döntés a Marosvásárhelyi Tanács csütörtöki ülésén született. A
tanintézet vezetőtanácsának jelenlegi összetétele: két magyar és két román nemzetiségű tanár, két
magyar és egy román tanácsos, egy román nemzetiségű személy a polgármesteri hivatal részéről,
illetve egy román és egy magyar nemzetiségű szülő.

Az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke pénteken tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: az ő jelölését a helyi
tanács egyhangúlag szavazta meg, Csegzi Sándor alpolgármestert pedig az elöljáró nevezte a
polgármesteri hivatal részéről. „Továbbra is kérni fogjuk az iskola vezetőjének felfüggesztését, mert
nem tudta kellőképpen kezelni a helyzetet, és más iskolákban is feszültség alakult ki ennek hatására”
– jelentette ki dr. Benedek István. Szerinte szükség volt a két magyar tanácsos beszavazására a
tanintézet vezetőségi tanácsába annak érdekében, hogy megállítsák a félretájékoztatást. „Bizonyos
politikai pártok bombasztikus nyilatkozatokat tesznek, tüntetéseket szerveznek, törvényszékre viszik
az ügyet csak azért, hogy ismertté váljanak. Olyan emberekről van szó, akiket eddig nem ismert senki,
annak ellenére, hogy több pártban megfordultak már” – fogalmazott Benedek István.

Hozzátette: nem szereti, hogy román-magyar problémát kreáltak az iskola vezetőségi tanácsának
etnikai összetételéből. A további konkrét lépésekről annyit mondott: le kell ülniük tárgyalni a tanintézet
aligazgatójával és a tanárokkal, hogy megoldják a felmerült gondokat.

Az iskolaigazgató felfüggesztését kérik

Dr. Benedek István, az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke , helyi tanácsos pénteken
tartott sajtótájékoztatóján kijelentette: kérni fog ják, hogy függesszék fel tisztségéb ől a 2-es
számú általános iskola jelenlegi igazgatóját, mivel  nem tudta kell őképpen kezelni a
"Bernády-ügy" kapcsán kialakult helyzetet.
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Talan csak nem jott ra Benedek ur, hogy milyen jol elpuskazta a legnagyobb lehetoseget
amikor ideje lett volna felfuggeszteni az igazgatot ( http://amibernadynk.wordpress.com
/2012/03/13/benedek-istvan-levelet-megirta ). Valoszinuleg most is epp ilyen jol elokeszitik...
Eloszor is illett volna egy epkezlab hatarozatot hozni, mert ha 13 szemelyre duzzasztottak
az iskolaszeket, akkor semmi eselye nem lesz kisebbsegben ulve.
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2. incso 2012.03.31., szombat [16:57]

Onoket is fel kellet volna, es kene fuggeszteni,mert csak akkor lehet hallani onokrol amikor
a gyergya a kormunkre eg,es mikor valasztasok vannak, ezt is most a valasztasert teszik
mert a nagyfonokuk figyelmeztette 'he fiuk kenne most valamit lepni ezert a par boldogtalan
vasarhelyi magyarsagert',mert sajnos az rmdsz- nek a szemeben mi azok vagyunk
elviselunk mindent azert hogy nekuk meg a kicsi ujuk sem faj a holnapi meglehetosegert
mert a bankszamla tele van.Cegzi ur mert nem vett palotat akkor amikor meg tanar volt
Benedek mert nem vett palotat most ugy 13 eve?es sorolhatnam a tobbi rmdsz-est mert
mindenik be van biztositva.
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"Az iskolaigazgató felfüggesztését kérik"- hová kéne felfüggeszteni uraim?
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