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Marosvásárhely: zsákutcában a Bernády-ügy

Alkalmazhatatlannak tartják a marosvásárhelyi városh áza illetékesei azt az önkormányzati döntést, melyet a
tanácsosi testület a 2-es számú iskola Bernády Györg yről való elnevezése érdekében hozott meg.

fél évvel ezelőtt, december 22-én megszavazott 430-as
határozatot a polgármesteri hivatal több igazgatója szerint is

képtelenség alkalmazni. Az elmúlt év utolsó gyűlésén az
önkormányzati képviselők arról rendelkeztek, hogy a városháza
elkezdi a 2-es iskola Marosvásárhely néhai polgármesteréről való
elnevezésének folyamatát. Ez a határozat azonban csupán egy
formaság, és egyáltalán nem garantálja, hogy az ügyben bármi is
történhet érdemben.

„A városháza
jegyzője, Maria
Cioban már
akkor
megmondta,
hogy ez a
döntés
életképtelen,
mást kell
helyette hozni.
Hasonló
álláspontot
fogalmazott
meg Gabriela
Oşan, a hivatal
iskolákért felelős osztályvezetője is. Dumitru Matei főtanfelügyelő, aki nekünk, szülőknek fűt-fát ígért, és tanácsosként maga is
megszavazta a határozattervezetet, most azt mondja, hogy csak a 2013/14-es tanévtől alkalmazható. A polgármester, Dorin Florea
pedig egyszerűen nem válaszol a szülők három hónappal ezelőtt írt levelére” – fakadt ki csütörtökön az egyik szülő, Puskás Lajos, a
dr. Bernády György iskolanévért akciócsoport egyik tagja. Mint mondta, a tanácsi határozat életképtelensége miatt az önkormányzat
mellett működő névadó bizottság a névadás véleményezésére sem vállalkozott.

Annak ellenére, hogy az általános iskolák esetében a névadásért a helyi tanács felel, a szülők úgy érzik, zsákutcába került a
kezdeményezésük. „Az iskola alkalmazottjaira nem lehet számítani, mert a román nemzetiségű hallani sem akarnak a Bernády
névről. A városháza illetékeseire, akik bekerültek a tanintézet vezetőségi testületébe, szintén nem lehet alapozni, mert a gyűléseken
meg sem jelennek. Csegzi Sándor volt alpolgármesterben sem bízhatunk a végtelenségig, mert eddig sem képviselte
megfelelőképpen az ügyet. Az RMDSZ tanácsosairól kiderült, hogy a szülők és a civil társadalom nyomására ugyan megszavazták a
névadást, de nem követték annak végrehajtási folyamatát. Az az érzésünk, hogy nem is tekintik közösségi ügynek” – vélekedett egy
másik szülő, Kutasi Nimród, aki az iskola vezetőtestületébe is bekerült.

Szerinte a szövetség politikusai előtt két út áll: vagy határos időn belül megoldják a város teljes magyar közösségét érintő ügyet,
vagy kijelentik, hogy a marosvásárhelyi magyarság egyetlen magyar iskolanévre sem jogosult. „Ez egy teszt az RMDSZ számára –
jelentette ki Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) ügyvezető igazgatója. – Eddig azt magyarázták, hogy mit miért
nem lehet. Most itt az ideje, hogy tegyenek is valamit.”

A névadás ügyének véleményezése miatt a CEMO egyébként az Európai Unió petíciós bizottságához fordult. Az emberjogi
aktivisták tisztában vannak azzal, hogy az EU nem szólhat bele a marosvásárhelyi önkormányzat ügyeibe, azonban az általa
megfogalmazott alapjogok betartását bármikor számon kérheti.  A polgármesteri tanácsosi tisztségbe került Csegzi Sándor
lapunknak úgy vélekedett, hogy a múlt év végén hozott tanácsi határozat jogilag állja a helyét, és szeptember elseje után
alkalmazható.

„Nincs szükség újabb tanácsi határozatra, hisz a bíróság elutasította azt a keresetet, melyben Cornel Brişcaru, a Szociáldemokrata
Párt polgármesterjelöltje a döntés felfüggesztését kérte. A tanügyi törvény értelmében azonban meg kell várni az új tanévet, de
szeptember elsejétől a tábla már kitehető az iskola falára” – szögezte le az RMDSZ helyi választmánya élén álló tisztségviselő.
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Feljelentést tett az RMDSZ a craiovai polgármester magyarellenes kijelentései miatt

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) tett feljelentést Kovács Péter, az RMDSZ
főtitkára, Lia Olguţa Vasilescu craiovai polgármester a magyar közösséget sértő múlt heti
kijelentése kapcsán.
Source: Kronika
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Euro-2012: történelmi tettről, legendáról ír a spanyol sajtó

Az egekig magasztalta Európa-bajnokságot nyert labdarúgó-válogatottját a spanyol sajtó,
kiemelve, hogy a címvédés, illetve a sorozatban három nagy tornán (Eb, vb, Eb) aratott diadal
sporttörténelmi tett. Az olasz lapok csalódással, de köszönetet mondva is kommentálták a
labdarúgó-válogatott teljesítményét.
Source: Kronika
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