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Încasările din accize la ţigări au crescut în primele 11 luni din 2011 cu 30% faţă de perioada similară a anului
2010, datorită combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale, potrivit preşedintelui ANAF, Sorin Blejnar * El a precizat
că această creştere a încasărilor la accize a fost realizată în condiţiile în care nu au fost majorate cotele de accize,
iar cursul euro/leu la care au fost calculate a fost defavorabil Fiscului comparativ cu 2010 * Proiectul 'Braşov-
Centrul turismului românesc' a fost finalizat, a declarat într-o conferinţă de presă şeful Direcţiei Relaţii Externe din
primăria Braşov, Cecilia Doiciu * Sezonul de schi în staţiunea Predeal se va deschide, oficial, joi, pe pârtia Clăbuc *
Alianţa formată din constructorii auto Renault SA şi Nissan Motor Co. ar putea semna în luna martie un acord
vizând preluarea controlului la OAO AvtoVAZ, cel mai mare constructor auto din Rusia * Constructorul auto Audi,
divizie a grupului german Volkswagen, a anunţat marţi că, în perioada 2012-2016, va investi 13 miliarde de euro
pentru dezvoltarea de noi produse şi modernizarea uzinelor, în principal a celor din Germania * În precedentul plan
de dezvoltare pe cinci ani, care s-a încheiat în 2010, Audi a alocat 11,6 miliarde de euro pentru investiţii * HC
Zalău a câştigat ambele meciuri jucate miercuri, în prima zi a Trofeului Maramureş la handbal feminin, care are loc
în Sala Sporturilor ''Lascăr Pană'' din Baia Mare * Naţionalele masculine de handbal ale României şi Serbiei au
terminat nedecis, 31-31 (11-11, 23-21), miercuri seara, la Novi Sad, într-un meci amical desfăşurat pe durata a
trei reprize a câte 20 de minute * Portughezul Cristiano Ronaldo şi italianul Alessandro del Piero au fost premiaţi
miercuri în cadrul galei 'Globe Soccer', din cadrul Conferinţei Internaţionale a Sporturilor de la Dubai * Echipa de
fotbal de ligă secundă UTA Arad se va reuni pe data de 9 ianuarie, la ora 10,30, pentru începerea pregătirilor
pentru sezonul de primăvară * Schioarea austriacă Anna Fenninger, în vârstă de 22 ani, a câştigat miercuri
slalomul uriaş de la Lienz (Austria), semnând astfel prima sa victorie în Cupa Mondială de schi alpin * Michael
O'Neill, fostul mijlocaş al echipei engleze de fotbal Newcastle United, a fost numit în funcţia de selecţioner al
Irlandei de Nord * O'Neill, care a semnat un contract pe doi ani cu federaţia de la Belfast, îl înlocuieşte în acest
post pe Nigel Worthington, urmând să îşi înceapă activitatea pe 1 februarie * Tenismanul sârb Novak Djokovic,
liderul clasamentului ATP, şi norvegianca Marit Bjoergen, multiplă campioană mondială la schi fond, au fost
desemnaţi sportivii anului 2011, în urma anchetei realizate de Asociaţia Internaţională a Presei Sportive
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A petíciót itt lehet aláírni!

Marosvásárhelyi szül ők követelése a magyar politikumtól, a Bernády Györg y
iskolanévadás „ügy” kapcsán

Ennek a petíciónak a kezdeményezői marosvásárhelyi magyar gyerekek szülei,
valamint a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) emberjogi szervezet. Jelen
érdekérvényesítési akciónkkal azt szeretnénk elérni, hogy a marosvásárhelyi 2-es
Számú Általános Iskola, városunk kiemelkedő személyiségének - Bernády György -
nevét viselje. Néhány napja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség aláírásgyűjtést
kezdeményezett gyerekeink iskolájának névadásáért. Városunkban a rendszerváltás
után bekövetkezett iskolanévadások nem történtek politikai befolyástól mentesen, talán
ez is az oka annak, hogy a régebben számokkal ellátott, mostanra neveket viselő
általános iskolák között egyetlen egy magyar elnevezésű intézmény sem létezik. Az
elmúlt húsz évben minden egyes választás alkalmával a marosvásárhelyi magyarok
arra adták a felhatalmazásukat, hogy az RMDSZ a magyar közösség érdekeit
képviselje, mindamellett, az iskolanévadások terén létező hiányosságokról azt
gondoljuk, hogy azok elsősorban a magyar politikai érdekképviselet mulasztása.
Marosvásárhely lakosságának majdnem fele magyar nemzetiségű, ez az arány az
iskolák elnevezésein egyáltalán nem tükröződik. Ezúton felkérjük az RMDSZ-t, hogy
konkrét politikai érdekérvényesítés eszközök mentén harcoljon gyerekeink iskolájának
nevéért. Az aláírásgyűjtést nem tartjuk hatékony politikai lobbynak, sokkal inkább
tekintjük civil akciónak. Az elmúlt két évtized sikertelenségei miatt úgy véljük, hogy a
jelen helyzetben sokkal erőteljesebb politikai lépések megtételére van szükség ahhoz,
hogy eredményeket lehessen felmutatni.

Továbbá szeretnénk kihangsúlyozni, hogy akciónk kizárólag civil kezdeményezés, a
kezdeményezők nem aktív tagjai egyetlen egy erdélyi magyar politikai pártnak sem. A
jelenlegi romániai magyar politikai pártoktól azt kérjük, hogy az iskola névadás ügyében
a politikai érdekérvényesítés eszköztárával harcoljanak, lobbyzzanak, ne
fogalmazzanak meg nyilatkozatokat, állásfoglalásokat még kevésbé üres ígéreteket.
Amennyiben van olyan politikai párt, létező, nemrég alakult, bármilyen, amely kész
konkrét politikai lépéseket tenni az iskola elnevezés ügyben, kérjük lépjen mielőbb a
tettek mezejére és valósítsa meg azokat. Reméljük, hogy az eredmény mielőbb
megjelenik gyerekeink iskolájának homlokzatán.

Marosvásárhelyen jelenleg 13 általános iskola működik, ezeket a rendszerváltás előtt
számokkal jelölték. A rendszerváltás után, két általános iskola kivételével, az összes
marosvásárhelyi általános iskola nevet kapott, ezek között egyetlen egy magyar nevet
viselő intézmény sincs. Az iskolák neveiket román nemzetiségű személyekről kapták.
Ezek az iskolák kéttannyelvűek, a városunkban nem működik önálló magyar általános
iskola. Egy oktatási intézmény Friedrich Schiller nevét viseli. Az iskolák névadása az
iskolák vezetőségi tanácsainak a hatásköre, ezen adminisztratív testületek román
többségűek. Azok a civil kezdeményezések, amelyek magyar személyiségek neveit
viselő iskolát eredményeztek volna, rendszerint kudarcba fulladtak.

Bernády György az elmúlt évszázad kiemelkedő személyisége volt, városunk hajdani
polgármestereként rengeteget tett ezért a településért, többek között a jelenlegi 2-es
számú iskola alapítása is az ő nevéhez fűződik. Ezért úgy gondoljuk, hogy az ő nevével
fémjelzett iskola méltó lenne közösségünk és kultúránk közösségi térben történő
megjelenítéséhez.

Mivel szorít az idő, jelenlegi politikai képviseletünktől konkrét lépéseket várunk. Azt
gondoljuk, hogy a jelenlegi rendelkezésre álló eszközeink, az iskolák vezetőségi
tanácsának etnikai összetétele, a Maros megyei Tanfelügyelőség magatartása a
magyar szülők kezdeményezéseivel szemben, nem nyújtanak lehetőséget hatékony és
kizárólag civil érdekérvényesítésre.
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Felkérjük Önöket, hogy a politikai érdekérvényesítés eszközeivel képviseljék ügyünket,
tűzzék azt zászlajukra és harcolják ki a Bernády György általános iskola elnevezést.
Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi politikai és gazdasági helyzetben ezt az iskolát nem
lehet politikai lobby bevetése nélkül magyar személyiségről elnevezni. Kérjük Önöket,
hogy a jelenlegi iskolai év első félévének végéig, 2011. december 31.-ig konkrét politikai
lépések megtételén keresztül, és nem újabb ígéretek megfogalmazásával, érjék el,
hogy az iskola Bernády György nevét viselje. A jelenlegi akciónkkal az év végéig várunk
megoldásokat, ha ezek nem valósulnak meg, újabb lépéseket fogunk tenni.
Elhatároztuk, hogy küzdelmünket addig folytatjuk, ameddig gyerekeink iskolájának
homlokzatára fel nem kerül Bernády György neve.

A jelenlegi petíció aláírásait október közepéig gyűjtjük, az aláírásgyűjtő íveket egy
sajtónyilvános kerekasztal-megbeszélésen szeretnék átadni, ahova minden egyes
érintett és tenni akaró RMDSZ politikust szeretettel meghívunk.

Kérünk mindenkit, aki egyetért követeléseinkkel, aláírásával támogassa ügyünket.
Köszönjük szépen!
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