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Cazul Şcolii generale nr. 2 din Tirgu
Mureş, şcoală la care liderii UDMR locali
fac referire ca la un mare obiectiv politic
atins, prin atribuirea numelui unei
personalităţi maghiare acesteia, este
relevantă ca speţă în susţinerile că PD-L
face în Transilvania orice pentru a da

satisfacţie UDMR, se arată într-un comunicat semnat de secretarul
executiv al PSD Mureş, Cornel Brişcaru. Comunicatul de presă vine
după ce în ultima şedinţă din acest an, aleşii locali au aprobat
redenumirea acestei şcoli. Potrivit hotărârii, şcoala va purta numele
lui Bernady Gyorgy, fost primar al Tîrgu-Mureşului la începutul
secolului 20.

Cornel Brişcaru, unul dintre liderii social-democraţi mureşeni, a
arătat că aleşii locali au votat ca Şcoala Generală Nr. 2 să fie
denumită după Bernady Gyorgy, în detrimenul numelui de Adrian
Păunescu, prin încălcarea legii administraţiei publice locale şi a
normelor de conduită civilizată în relaţia cu plătitorii de taxe de
naţionalitate română, în dispreţul oricărei recunoaşteri a valorilor
comunităţii româneşti din Tirgu Mureş.

 
„Aceasta, deşi pentru acest lucru au semnat peste 10.000 de

tîrgumureşeni, români şi maghiari deopotrivă în timpul campaniei

iniţiate în luna august 2011. Semnăturile au fost luate de la persoane

existente, cu date de identificare exacte, şi nu prin falsificarea de

identităţi, pe petiţii fraudulos generate”, se arată în comunicatul

semnat de Brişcaru.

Potrivit autorului comunicatului, doar propunerea de Adrian Păunescu
îndeplinea normele şi forma prevăzută de legea română pentru
înaintare, discutare şi aprobare. Cealaltă propunere fiind discutată
ad-hoc,  încălcându-se, în Consiliul local, majoritar PD-L – UDMR,
grav legea. În consecinţă, social-democratul a anunţat că se va
adresa instanţei.

 
„Astfel de dispute, cum este şi aceasta, în comunitatea

tirgumureşeană, sau transilvăneană, trebuie să inceteze. Ea nu face

bine decât unei camarile politice, PD-L-UDMR care, în dispreţul legii,

dar în folos material imediat, cultivă şi intreţin false dezbateri şi

conflicte doar pentru a se păstra la putere”, mai arată secretarul

executiv al PSD Mureş.

Aleşii locali au hotărât în ultima şedinţă de Consiliu Local din acest an
redenumirea Şcolii Generale Nr. 2. Potrivit hotărârii, şcoala va purta
numele fostului primar al Tîrgu-Mureşului Bernady Gyorgy.
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glorand

a spus
30 Dec
2011

Stimati cititori al comentariilor!

Ar fi cazul deja ca toti locuitorii al acestui orasi sa-si ia
lucrurile si sa se mute la mormantul bunicilor lor de
unde se trag si ma refer la puti pardalian briscaru si
toata echipa lor de hoti si mincinosi si sa ia cu ei
statuia lui Mihai Viteazu, Avram Iancu, lupul cu sugacii
din fata prefecturii cara nu au nimic cu istoria Targu
Muresului.Sa ne lase statuia Lui Emil Dandea Bernady
Gyorgy si alti care au trait si au facut ceva pentru
acest oras. Ne vom descurca si fara ei si sa ne lase in
pace cu conflictele etnice. Asa ca luati-va valiza si
mars inapoi la oi si in grajd deunde ati venit!!!!

toma a
spus
29 Dec
2011

alt frustrat mutat cu forta in ardeal de ceasusescu prin
anii 80 din curul moldovei care ajunge sa decida
pentru targu mures...

cnr a
spus
28
Dec
2011

:))))) asa e briscaru e venetic pe aici:))) de vreo 20 de
ani. bravo romanilor care erau in oras acum 30 de ani,
acum 40 de ani, acum 50 de ani... ca acum 100 de ani nu
era niciunul pe aici. niste unguri putini si tristi, fara de
oras. ca sa vezi, unii sunt venetici mai vechi iar altii mai
noi:))) halal mod de a judeca un om!!! asta da civilizatia
cetatii :)))) bravos natiune!!! vechi si noi au facut acest
oras asa cum e acum, cand unii neaveniti, a unuia fara de
origini, il fura fara de oprire:)))) faceti ceva, propuneti
ceva pentru viitor, creati ceva de care sa fiti mandri si
apoi veti avea dreptul sa va credeti vechi ca vinul,
indiferent de cate secunde sunteti pe aici!

toma

a
spus
28
Dec
2011

briscaru marele targumeresean(devenit) se impotriveste
la tot. nu ii tin partea lui pardalian (departe de mine)
(apropo ALT targumeresean...) dar sa numesti o scoala
din oras dupa un mare TARGUMURESEAN este o chestie
nobila si elementara in acelasi timp. deja m-am saturat
de viniturile care ne conduc sau incearca..

elena

a spus
28 Dec
2011

cat de combinat sheful tau ,atunci cand era prefect,
hotzul de florea si cu amicul sau bun opriscan, care era
sef la fps si apoi derector al azo, l-au vandut pe nimica
turcilor, mai turturica pedelista! eu cred ca lecitina isi va
face efectul daca o iei ordonat. in gura. spor la injurat!

elena

a spus
28 Dec
2011

vad ca te-ai vopsit in fata acum, turturel pedelis. stiu ca
din tara ta nu face parte constanta sau iasi. ca tu esti
din cort . iar cortul il poti pune oriunde. chiar si pe
ghetush la poli. in rest, numai de bine trompetica a lui
florea, ca din cat fura iti da si tie de un mic cu ceapa
rece.spor la injurat simbriashule!

Mariana

\'\'pt

Elena\'\'

: a spus
28 Dec
2011

Elena, tu esti rosie din varful capului pana la unghia
mica de la picior. Oameni ca tine, urmase demne
(sau tovarase demne) a tovarasului Iliescu, nu au ce
cauta in civilizatie. Locul tau e in Vaslui,
Botosani,Craiova, Buzau etc etc. Uita-te la provincii
ca Bucovina, mare parte din Ardeal, Banat sau
Maramures cat de dezvoltate sunt si uita-te la
orasele PSD-iste care sunt ultimele gaini din tara.
Vrei ca Muresul sa fie distrus de psdei ?? Nu a ajuns
ca Bombonel a vandut toata economia tarii la fier
vechi , printre care a distrus si Combinatul la care
lucrau atatia mureseni ?? Nu e destul oare cat au
jefuit acesti porcoresteni (pardon bucuresteni)
provincia ? Cultura sau educatia e doar o masca
ieftina pentru ei pentru a o flutura prostimii, fara sa
le pese mai deloc de aceste aspecte (dovada :
Ambramburica care a distrus scolile tehnice).
Gandeste draga mea, gandeste, cu capul de
preferinta..

elena

a
spus
28
Dec
2011

foarte interesant. daca tot e cineva care doreste sa faca
ceva in acest oras, indiferent ce anume, si nu e din
gashca portocalie a lui florea si maior, toate turturelele
de partid sar sa il injure. sa va fie rusine, oameni fara de
coloana, simbriasi ai lui florea!cred ca cel mai bine ar fi
sa spuneti ceva util si sa nu mai racniti, anonim, pe
siteuri, frustratilor. cat despre initiative de acest gen ele
sunt binevenite, pun valorile acolo unde e locul lor, si nu
stau de un metru de canal asezat pe o strada sau alta.
personalitatea unui oras nu sta in cati metri de asfalt are
ci in felul in care isi cunoaste si promoveaza valorile. si
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mihai

a spus
28
Dec
2011

nu ca as fi de acord sau impotriva... dar asta e unul din
cele mai importante proiecte ale paunului(sa nu zic
papagal) Briscaru. maxim am zis. am rezolvat toate
problemele muresenilor si a mai ramas cum sa-i zicem la
scoala 2. sa fereasca dumnezeu sa ajunga asta primar ca
ne vinde cu tot cu oras si nici macar nu stie... dupaia ii
punem un bust a lui paunescu in fata bisericii din tudor
si dragi cetateni locuitori ai urbei problemele
dumneavoastra sunt rezolvate. toate!
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