AZ IGAZGATÓK MENESZTÉSÉRŐL
(folytatás a z e l s ő oldalról)

M ag y ar p o lg á rm e ste r-h e ly e tte s

Kolozsváron?
Az RMDSZ Kolozsvár egyik polgárm ester-helyettesi
tisztségébe Boros János tanácstagot jelöli. Az ellenzéki
pártok képviselőinek szavazatára, valamint a fökormánypárt
tanácstagjáéra számítanak. Ahelyi tanácsban tizenöt helyet
a Román Nemzeti Egységpárt, a Nagyrománia Párt és a
Romániai Ökológusmozgalom szerzett meg, a m ásik ol
dalon az RMDSZ és a Romániai Demokratikus Konvenció
hatot-hatot, a Liberális Párt ’93, a Polgári Szövetség Pártja
és a Szociáldemokrata Unió egy-egy helyet. Ebben az
esetben az RTDP egyetlen képviselőjének szavazata lesz a
döntő. A m ásik alpolgármesteri helyre a szocdem Iuliu
Păcurariu pályázik.

Zimbabwe elnöke Romániában
Tegnap a Cotroceni palotában Ion Iliescu román és
Robert M ugabe zimbabwei államfő hivatalos tárgyalást
folytatott a két ország közötti együttműködést célzó szer
ződés v ég leg esítését illetően. Az egyezm ény a láírására
m a kerül sor. A zim babwei elnök'program jában N icolae
V ăcăroiu m iniszterelnökkel, A drian N ăstase képviselőházi és O liviu Gherman szenátusi elnökkel való találkozó
is szerepelt.

A p a ra s z tp á rt bírálja
a fő k o rm á n y p á rto t
A Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt saj tótájékoz
tatóján Ion Diaconescu, a párt elnöke kijelentette, hogy a
parlam entbe való bejutási küszöb háromszázalékos szinten
való megőrzése a Romániai Társadalmi Demokrácia Pártja
az irányú szándékát bizonyítja, hogy a törvényhozásba
bejuttassa a szélsőséges pártokat, és folytassa együttműködését
jelenlegi csatlósaival. A KDNPP törvénytervezetet tesz le
a képviselőház asztalára, amelyben javasolja, hogy a be
ju tási küszöböt emeljék fel öt százalékra. Ion Diaconescu
i szerint nem logikus az RTDF ama kifogása, miszerint
nincs elegendő idő a választási törvény módosítására, és
ezért az 1992-eshezkell alkalmazkodni,. A választási törvényt
három nap alatt is meg lehet változtatni, csak akarni kell —
mondotta a parasztpárt elnöke.

Bukaresti egyezmény
Victor Ciorbea és Anton Vătăşescu Bukarestkormányzásáról
szóló egyezményt írt alá. Az egyezmény kimondja, hogy a
szocdem unió a Demokratikus Konvenciójelöltjét támogatja
a bukaresti polgárm ester-választás második fordulójában
az RTDP-s Ilié N ăstase ellenében. A demokratikus kon
venció és a szocdem unió közötti egyezmény kényelmes
többséget eredményez a főváros helyi tanácsában az így
alakult koalíciónak. Támogatják Vătăşescu alpolgármes
teri tisztségbe való jelölését. A Szociáldemokrata Unió
képviselője kijelentette, hogy az így született dokumentum
bizonyítja, hogy lehetséges hasonló országos szintű egyez
mény m egkötése az általános választások előtt.

Gherman hazajött
Az európai parlam enti elnökök budapesti konferenciája
után Oliviu Gherman, a szenátus elnöke sajtótájékoztatót
tartott. Elmondta, hogy lehetősége volt találkozni az ukrán,
svéd, moldáv és magyar parlamentek elnökeivel. Gherman
az iránti reményét fejezte ki, hogy a román—magyar alap
szerződést aláírhatják a romániai általános választások
után, még az idei évben. Kihangsúlyozta, hogy Románia
megtartja az Európa Tanács 1201-es ajánlásával szembeni
álláspontját.

R o m án — s z lo v é n k a p c s o la to k
A külügyminisztérium szóvivője bejelentette, hogy Ion
Iliescu meghívására július 10— 11-e között Romániába
látogat M ilan Kucsan, Szlovénia Köztársaság elnöke. A
megbeszélések során a hangsúlyt a kétoldalú, főleg gaz
dasági kapcsolatok fejlesztésére helyezik, de a nemzetközi
helyzetet, elsősorban a volt jugoszláv térségét is érintik.
Elemezni fogják a daytoni egyezmény megvalósításainak
helyzetét, a térségben m egvalósítandó sta b ilitá st és
együttműködést. Ez alkalommal a román—szlovén két
oldalú kapcsolatok jogi keretének bővítését szolgáló egyez
ményeket fognak aláírni.

Roşu N icolae, a M ihai Viteazul Líceum
igazgatója tovább nem tudja elviselni a zak
latásokat, így az éppen ebben az időszakban
zajló igazgatóválasztáson nem jelöltette magát.
Baka M áty ást, a kézdivásárhelyi Bőd Péter
Tanítóképző 1997. augusztus 31-ig kinevezett
igazgatój át az iskola tantestülete támogatásáról
biztosította, így leváltása ellen személyes fel
lebbezésben tiltakozik az igazgató. Demeter
Miklóst, a Váradi József Általános Iskola
igazgatóját mandátum a lejártával nemrég a
tantestület újraválasztotta, az igazgató be is
nyújtotta pályázati iratcsom óját a tanfel
ügyelőségen sorra kerülő versenytárgyalásra.
A leváltásáról szóló döntést azért sem érti,
mert az általános iskolák igazgatóinak ki
nevezése, illetve a mandátum visszavonása
nem a minisztérium, hanem a tanfelügyelőség
feladata Ezt írj a elő a törvény. Úgyistekinthetjük,
hogy ebben az ügyben a minisztérium túllépte
hatáskörét, am ire sajnos, a fötanfelügyelő
könnyű lélekkel rábólintott. Ez sem csoda,
hisz D emeter M iklós nem egy esetben mon
dott ellent Rákosi Zoltánnak, ha az általa
irányított iskola vagy a pedagógusi elvek úgy
kívánták. A tegnap fellebbezést nyújtott be a
tanfelügyelőségre. Ugyanilyen „kellemetlenkedő’’
kollégának bizonyult kinevezése óta Korodi
Hajnalka is, aki kilépve a konzervatív tanári
magatartásból, óvodákban, iskolákban hir
dette az újat, az alternatívák közti választ
Hogy ennek a Magyar Szemle
hogyan tudott eleget tenni,
eldöntheti bárki, aki az ezüst
színű, elegáns számokat kéz
be veheti. Az erdélyi „kiszál
lásra ’’ a folyóiratot többek között
Czakó G áb o r főszerkesztőhelyettes, Szabados György
zeneszerző és E ntz G éza
történész képviseli. Míg az
utóbbi politikusként, ahatáron
túli magyarok hivatalának volt
vezetőj eként viszonylag ismert
nálunk, társairól illik szólni
néhány eligazító mondatot.
Szabados György zeneszerző
és zongoraművész, mint azún.
szabad zenei improvizáció

hatóságot. Megkülönböztetés nélkül szervez
te az iskolamenedzseri, osztályfőnökképző,
konfliktuspedagógiai gyakorlatokat román és
magyar pedagógusoknak egyaránt. Ez alól nem
kivételek közvetlen kollégái sem, Kovászna
megye szakfelügyelői. Szeibert Józsefnek a
jelentés szerint az a „vétke” , hogy a legele
mibb higiéniai és civilizációs szintre igyekezett
emelni az évtizedekig elhanyagolt iskolatá
bori épületeket, és nem szervezte meg kel
lőképpen a diákok szabadidős tevékenységét.
A kézdivásárhelyi Apor Péter Mezőgazdasági
Szakközépiskola két igazgatóját, Kató Zoltánt
és B udai Istvánt a legutóbbi ülésen a tan
testület nem választotta újra, így az ő dolguk
házon belül oldódott meg.
És ez még nem minden. A hét lakat alatt
őrzött m iniszteri parancsban szankciókat is
osztogattak az ellenőrző bizottság tagjai, hogy
miféléket, egyelőre csak találgatják. Hogy mikor
esik le a lepel a büntető jelentésről, és mi lesz
a vége a leváltósdinak, nem lehet tudni, de
arról sokadszor győződhetett meg a Kovászna
megyei pedagógustársadalom, hogy a nehéz
p illa n a to k b a n m agára marad. A szak szer
v ezetn ek , a pedagógusszövetségnek is meg
van a maga szerepe, de mindenekelőtt a tan
felügyelőség lenne hivatott az oktatás egészének
javát szolgálni. Nem feltétlenül kenyéradója,
a m inisztérium ellenében, de a helyi önren
delkezés legalább minimális szintjén.

Könyvbemutató
Kézdi-

vásárhelyen
A múlt hét péntekjén, ötven
sepsiszentgyörgyi és kézdivá
sárhelyi állam i, vegyes és
m agántőkével működő cég
vezetőjének jelenlétében, a
kézdivásárhelyi Snack bárban
zárt körű könyvbemutatót tar
tottak. Dr. Domokos Ernő
közgazdász, m agántanár, a
fővárosi Hyperion ésSpiruHaret
egyetemek, illetve a budapesti
Gábor Dénes Műszaki Infor
matikai Főiskola munkatársa
azért választotta e rendhagyó
találkozó színhelyéül az ud-^
várterek városát, mivel be-*
m utatásra kerülő nyolcadik
könyve, a Menedzsment és mar
keting kezdőknek című a hely, beli Syculus nyomdában készült
Az ismert közgazdászt és publi
cistát^TompaErnő újságírómutatta
be a megj elent üzletembereknek,
majd a könyv kapcsán többórás
beszélgetésre került sor. Dr.
Domokos Ernő meghívottjainak
átnyújtotta legújabb kötetének
dedikált példányait
(Io cho m )

Vendégünk a...
(fo ly ta tá s a z e ls ő oldalról)

művelője, 1963-ban tartja első
szólóestjét. Azóta folyamatosan
jelen van a magyar zenei élet
ben. Művei közül Az esküvő
(1975), az Adyton (1984), a
Szabraxtandos (1985), A szar
vassá vált fiák (1989) lemezen
is megjelentek. Czakó Gábor
prózaíró. 1970-benindultAszoba
című kisregényével, fontosabb
művei Iskolavár (regény, 1976),
VárkoDyikrónika(iegény, 1978),
77 m agyar rémmese (Banga
F erenc rajzaival, 1987), 77 és

fél m agyar rémmese (újra csak
Banga-illusztrációkkal, 1990)...
Személyükben a mai ma
gyar szellemi élet olyan kép
viselőivel találkozhatunk, ak ik k e l b iz o n y á ra élm én y 
szerű lehet együtt lenni, ezért
is e toborzó: holnap délután
19 órakor a Székely Nemzeti
M úzeum B artó k -term éb en
m inden érdeklődőt szívesen
lá t első sepsiszentgyörgyi
b em u tatk o zásán a Magyar
Szem le...

HÉTFŐTŐL HÉTFŐIG

pos m iniháború a Heszbollahval, ami m egrendítette Peresz a
hadfiak körében amúgy is ingatag tekintélyét. V Hogy most
m i következik? Félő, hogy a parázs nyilatkozatháború egyetlen
következménye: elölről kell kezdeni a tárgyalásokat. Már
Három nappal az izraeli választások előtt Peresz, az Izraeli azoknak, akik... békét akarnak. Y E forrongó térségben to
M unkapárt elnöke s még m iniszterelnök és Netanjahu, az vábbra is m inden bizonytalan, akárcsak a széteső orosz biro
ellenzék vezére s választások után követője a kormányfői dalomban, ahol a közvélemény-kutatások szerint Jelcin az
bársonyszékben — tévévitán jelen tek meg, ami — ám-lám, utolsó hetekben (a masszív médiatámogatás következtében)
lehetne tanulni az izraeli állam i televíziótól — precízen volt feljövőben van ugyan, s megelőzi kommunista ellenfelét, de
kivitelezve, a két rivális előre elkészített kérdésekre gon szakértők kifejtik azt is, hogy a közvélemény-kutatások egyelőre
dosan kimért műsoridőben válaszolhatott. V Már ott, akkor nem megbízhatóak a birodalom óriási regionális különbségei
kidomborodott a kettőjük között lévő és Izrael egész helyzetének m iatt. Pétervár és Moszkva, a két főváros feltehetően egészen
megítélésében élesen különböző véleménykülönbség. Y Amíg másképp szavaz majd, mint az U rálontúli és szibériai területek,
Peresz meggyikolt elődje, Jichák Rabin békepolitikájának s akkor még nem is beszéltünk a birodalm at megosztó más
folytatását ígérte, a diplomataként indult és sokáig az Egyesült ellentétekről. Y Az orosz tévé term észetesen „letette a ga
Államokban tevékenykedő, s ott a zsidó állam politikájának ra st’ ’ Jelcin és a reformok mellett, kétpólusúvá téve a válasz
befolyásában döntő érdem eket szerző, de mindég háttérben tási küzdelmet, az orosz történelemben oly megszokott Jó
maradó pénzügyi körök tám ogatását megnyerő Netanjahu harcol itt a visszarendeződés kommunista hívével, Zjuganowal.
hosszan, színesen, a nép „szívéhez szólóan’ ’ taglalta, hogy Y Ennek ellenére az eredmény megjósolhatatlan— sok függ attól
Izrael biztonsága a kormány engedményei m iatt milyen súlyos is, kihez pártolnak majd Zsirinovszkij harcias hívei — , akárcsal
csorbát szenvedett. Y Utána lezajlottak a választások, ha az Európai Unió jövője. Y A brit marhavész következménye a
m inim ális különbséggel is, de az ellenzéki vezér győzött, s brit marhahúsexport korlátozása. Ami egy határozott angol ellen
első nyilatkozataival — noha igyekezett elhatárolódni na zéki magatartást alakított ki, s az utóbbi hetek obstrukciós poli
cionalista pártja héjáitól — csak olajat öntött a tűzre, az egyik tikájának létrehozásában is döntő szerepe van. Y Magyarán, a
palesztin vezető nem véletlenül jelentette ki, hogy nyilatko britek ott tesznek keresztbe az Uniónak, ahol tudnak, s ezt (amint
zatai felérnek egy palesztinoknak címzett hadüzenettel. Y Solana hét végi szokatlanul harcias nyilatkozatából is kiderült) az
Első sajtóértekezletén, ahol az újságírók kérésére hosszan Unió vezetői sem nézhetik tétlenül. Az angol ellenkezés és a
taglalta programját, Netanjahu kijelentette, nem lehet szó a nyilatkozatháború folytatódik, s ahogy bizonyos véleményekből
Kelet-Jeruzsálem fővárossal létrehozandó palesztin államról, világosan kiderül, már nem is a marhakergekór a döntő ok az
ugyanakkor elmondta azt is, hogy értelmetlennek tartja a UNIÓ és Nagy-Britannia megbízhatóan romló viszonyában, hanem
palesztinokkal s szíriaiakkal folytatott szópárbajt. „Tárgyalni a sértődések. Y Ne feledjük viszont, a szigetországban sokan
fogunk a tartós rendezésről. Azt javasolom, hagyjunk fel a eleve nem rajongtak a ,közös európai házért” , ami egyre inkább
nyilatkozatokkal, és tegyünk inkább bizalomépítő és -erősítő távolodó ködkép kedélyünkromló láthatárán, mindenesetre, kerge
lépéseket.” V Nagy elődei pontosan ezt tették, a Hamász angol marháknak nincsen benne hely!...
terrortámadásai viszont felerősödtek, s következett a 16 na
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