Magyar többségű városban elképzelhetetlen egy iskola
felszámolása
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Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke és Kolcza
István, az Erdélyi Magyar Néppárt sepsiszéki elnöke május 15-én tartottak sajtótájékoztatót
Sepsiszentgyörgyön. Az eseményen a Kós Károly Szakképző Líceum megszüntetése ellen benyújtott
kérelem elbírálásáról, valamint különböző sepsiszentgyörgyi önkormányzati ügyekről is szó esett.
Mint ismeretes, a Kós Károly nevét viselő szakképző líceum jogi önállósága 2017 őszétől megszűnt,
és a Puskás Tivadar Szakközépiskolával vonták össze. A sepsiszentgyörgyi önkormányzati
tanácsban tevékenykedő néppárti képviselők több ízben felszólaltak az ügy újra tárgyalása
érdekében. A napokban megérkezett a néppárti tanácsosokhoz az ügyhöz kapcsolódó végső
indoklás is. „Eljutott hozzánk az indoklás, amely szerint a helyi tanácsnak jogában állt az iskolák
összevonása – a szülőbizottság és a szakmai szervezetek véleményének meghallgatása nélkül is” –
közölte Bálint József. A néppárti politikus ehhez hasonló példaként említette az önálló Bolyai
Egyetem ellehetetlenítését, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium megszüntetését, továbbá a
napjainkban zajló Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem körül kialakult helyzetet is.
„Sepsiszentgyörgyön még helyre lehet hozni ezt a tévedést, és mi ezért fogjuk megfellebbezni az
alapfokú bírósági döntést” – hangsúlyozta Bálint. A néppárti politikus kiemelte, hogy az iskola
számára nem az épület a fontos, hanem annak önállósága, autonómiája, mondván: aki nem érti az
iskola ügyének fontosságát, az autonómia ügyében is hiteltelen.
Kolcza István hozzátette: az iskola ügyét tovább kell vinni, hiszen egy többségben magyar
vezetéssel rendelkező városban a magyar iskola megszüntetés teljesen elképzelhetetlen.
Javaslataiban kiemelte, hogy amennyiben a nagy épület költségvetése megterhelő, kisebb épületbe
kell áttenni az iskolát, semmikép sem megszüntetve azt. A MOGYE kapcsán elhangzott: az Erdélyi
Magyar Néppárt sepsiszéki szervezetei csatlakoznak a Marosvásárhelyen elindított petícióhoz,
amelynek célja az önálló magyar orvosi- és gyógyszerészeti képzés megteremtése.

Járhatatlan utcák, megkésett munkálatok, piacok
A beígért sepsiszentgyörgyi járda- és utca- felújítások folyamatos elakadnak a város különböző
területein. A fél évre tervezett munkálatok időkerete lassan a végéhez közeledik, azonban még
nincs elegendő szemmel látható változás. Kolcza István felhívta a figyelmet, hogy a József Attila
utca végére kijelölt munkálatokra 50.000 lej volt feltüntetve a költségvetésben, ám a munka még
nem kezdődött el. „Hasonló problémát jelent az Orgona utcában található parkolók rendbetétele is,
ahol még mindig csak némi száraz aszfalt jelent megoldást, azonban eső idején szinte
használhatatlanná válik az út. A lakók többször fordultak hozzám panaszaikkal” – közölte a néppárti
politikus. Bálint József elmondta: ahogyan a Néppárt képviselői megígérték, továbbra is figyelik a
költségvetés végrehajtását. Több problémát jelent, hogy bizonyos útszakaszok esetében még a
dokumentáció sincs véglegesítve, valamint gyakran félbe marad a munka, mint a László Ferenc
utcában is.
A nemrégiben elfogadott, lakónegyedi piacok megszüntetését célzó városi tanácshatározat kapcsán
Bálint József közölte: „Meglepődve vettük tudomásul, hogy a vásárlók és az árusok felháborodása
ellenére sem vetette el a tanács ezt a döntését.” A néppárti politikusok tartózkodtak a piacok
felszámolásának ügyében. Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Önkormányzati Tanácsának elnöke
közölte: a tanácshatározat után, a Néppárttól függetlenül, aláírásgyűjtésre került sor, ami szintén
azt tükrözi, hogy a döntés nem nevezhető sikeresnek. „A döntéshozóknak jogukban áll változtatni
az álláspontjukon. Reméljük, hogy meg is teszik, hiszen ahol igény van piacra, ott biztosítani kell a
lehetőséget, főleg azoknak az árusoknak, akik már több éve ebből élnek meg” – zárta gondolatait
Bálint.
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