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A  marosvásárhelyi  2-es  számú  általános  iskola  magyar  tanulóinak  szülei  civil  összefogást
kezdeményeztek  szeptember  közepén,  hogy  az  iskola  felvehesse  a  városépítő  polgármester,
Bernády György nevét. Az ügy érdekében támogató aláírásokat gyűjtöttek, és a Civil Elkötelezettség
Mozgalom (CEMO) emberjogi szervezet képviselőivel közösen le is adták azokat a Maros Megyei
Tanfelügyelőségen.

Itt vagyok: Főoldal  »  Hírek  »  Közélet

Politikai akarat nélkül nem lesz Bernády György Általános
Iskola

10 hozzászólás   |  |  | 

A szülők számonkérték Kelemen Atillátót az RMDSZ további terveit

A  Bernády  György  iskolanévért  harcoló  szülői  akciócsoport  nemrég  találkozott  az
RMDSZ  Maros  megyei  szervezetének  elnökével.  A  találkozó  célja:  a  politikum által
eddig megtett lépések számbavétele és a további konkrét lépések számonkérése volt.
Mivel Kelemen Atilla az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke, az ő feladatai közé
tartozik a szövetség Maros megyei tanácsosai tevékenységének megfelelő koordinálása
– áll a szülői akciócsoport sajtóközleményében.
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„A rendszerváltás után – két általános iskola kivételével – az összes marosvásárhelyi általános iskola
nevet kapott, ezek között egyetlenegy magyar nevet viselő intézmény sincs. A Bernády György
nevének  felvétele  érdekében  az  akciócsoport  petíciót  fogalmazott  meg,  amelyben  felkérte  az
RMDSZ  helyi  és  regionális  képviselőit,  hogy  konkrét  politikai  érdekérvényesítési  eszközök
segítségével  harcoljon  a  2-es  iskola  Bernády  Györgyről  történő  átnevezéséért”  –  olvasható  a
közleményben.

Törvényes háttér ismeretében

A  petíciót  csaknem 8000  személy  látta  el  kézjegyével,  a  szülői  akciócsoport  pedig  egy  általa
szervezett  kerekasztal-megbeszélésen  konkrét  javaslatokat  és  megoldásokat,  illetve 
felelősségvállalást kért az RMDSZ politikusaitól, tisztségviselőktől a névadás ügyében.

Számon kérték Kelemen Atillától  az  eddigi  lépéseket,  valamint tisztázták a névadást szabályozó
törvényes hátteret, és felkérték: győződjön meg arról, hogy az RMDSZ frakció elvégzi a reá bízott
feladatot  és  kellő  odaadással  kezeli  az  ügyet.  „Az  intézmények  névadását  a  2002/63-as
kormányhatározat szabályozza, amelynek értelmében, a névadások kapcsán a döntő testület nem
az iskola vagy a tanfelügyelőség, legkevésbé pedig a szülők, hanem a helyi önkormányzat, azaz a
legfontosabb szerep a helyi tanácsosokra hárul. Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy az RMDSZ-
frakció tisztában legyen a felelősségével, azzal, hogy milyen stratégiát követ az iskola névadásának
ügyében,  abban az esetben,  ha a  tanácsosok valóban tenni  akarnak ez ügyben,  és nem csak
látszattevékenységekkel próbálják ezt a nagyon fontos ügyet kezelni” – írják a szülők.

Már rég meg kellett volna oldani

Fontos megjegyezni, hogy az eddigiek során egyes RDMSZ politikusok által gyakran hangoztatott
szülői  és tanári  felelősséget nem szükséges folyton számon kérni,  ugyanis  a törvény világosan
fogalmaz:  a  szülőknek  és  a  pedagógusoknak  nem  tisztje  politikailag  túlfűtött  országokban
iskolanévadásokat kivitelezni, lévén, hogy ez nem lehetséges politikai akarat nélkül.

„A  civilek  feladata  az,  hogy  ösztönözzék  az  általuk  megválasztott  képviselőket  feladatuk
elvégzésére. Azt is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy civil akciónknak nincs szüksége arra, hogy az
RMDSZ vagy bármely más politikai alakulat azt felkarolja, ugyanis civil érdekérvényesítési ügyről
van szó. Egy demokratikus rendszerben a civilek a társadalmi kontroll szerepével élnek, és ennek
tükrében fordultak az RMDSZ tisztségviselők felé a felhívásukkal, azt kérvén tőlük, hogy oldjanak
meg egy olyan ügyet, amelyet már rég – civil fellépés nélkül is –, meg kellett volna oldani” – írják a
kezdeményező szülők, akik remélik, hogy dr. Bernády György neve minél hamarabb felkerül méltó
helyére – a 2-es számú iskola épületének homlokzatára.
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Horia Grama szerint nem kell fekete gyásszalag
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Húsz év munkája érett be
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Erkölcsi és szakmai mulasztással vádolnak a szülők
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8. hajra videk | 2011-12-07. szerda, 12:51
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6. jo pelda | 2011-12-07. szerda, 12:41

5. jogos önvédelem | 2011-12-07. szerda, 00:55

Sütő András valóban a tévelygéseit javította szenvedésével, s ő meglakolt. Ezzel az én
szememben alkalmas iskolai névadásra, legalább az oláhok bűntudatát titokban a lelkükben
eszükbe juttatná, s ezáltal nem igen lenne alapjuk arra, hogy kitaláljanak valami kifogást ellene.
Soha rosszabb nemzettársat nem kívánok magunknak Sütő Andrásnál, ki még idejében
rászolgált a nemzet általi befogadásra. Bizonyosan van még számos, tőle méltóbb vértanúnk is,
akiből lehetne magyar iskola névadója. Ez csak egy példaként felhozott lehetőség volt, mivel
éppenséggel vásárhelyi kötődése van.

 Válasz erre a hozzászólásra

A KIS hazámban mikor iskolát neveztünk egy igaz népnevelő magyar emberről ,feljelentet egy
,,gyász'' MAGYAR ,háborus bünösnek mondva rola mit gondoljak?

 Válasz erre a hozzászólásra

@Vácmányi:

sok a vagyonhajhasz betelepul karriermagyar

 Válasz erre a hozzászólásra

@jogos önvédelem:

olyanok kellenek akik fiatalon nem voltak elkomunistak mas lakasaban/ akik kenyeren es vizen
eltek/ erkolcsi tartasuk volt{ S UTO ANDRAS szenvedesevel tevelygeset javitotta ki/}nem
pucltak el hidegebb es melegebb eghajlat ramikor a keleti vonal gyengelkedet tes jelenleg nem
partnyugdijasok

 Válasz erre a hozzászólásra

@Marosszéki:

a KEPVISELOINK [MAR AKIE} Vadimmal furodnek a sosvizbenLexust vezetek Verespatakon es
mindenvalasztason veszites utan atalltak vagyonostol

 Válasz erre a hozzászólásra

Sütő András bácsi nevét is régen kellene viselje valamilyen közintézmény4
Ős is megérdemelné azok után, hogy mennyi áldozatot hozott a népéért, nem csak a művei
alapján. Lehetne még legalább tíz méltó nevet fölhozni, méltóbbakat, mint bármely másik fajta!

 Válasz erre a hozzászólásra
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4. Itchak | 2011-12-06. kedd, 23:36

3. Marosszéki | 2011-12-06. kedd, 19:48

2. Vácmányi | 2011-12-06. kedd, 16:49

1. magyar iskolat | 2011-12-06. kedd, 15:52

Találatok: 10   Oldalak:   1

sziasztok.Azon gondolkodtam itt a cikket olvasva es a kepviselo ur nyilatkozatat hogy vajon
mikor mar nem lesz kepviselo es csendes maganyaban raer elmelkedni,akkor elgondolkodik
majd azon hogy:mit tettem en a varosomert?mit tettem en a vasarhelyi magyarsagert az erdelyi
magyarsagert?Most biztosan ilyet nem tesz,de majd akkor milyen erzesek fogjak majd
hatalmukba keriteni?

 Válasz erre a hozzászólásra

Habár az első világháboruban tönkrevert Románia vesztesként fejzte be a világégést,
Franciaország pillanatnyi politikai érdekének megfelelően ajándékba kapta a színmagyar
Székelyföldet. Azóta legfőbb politikai cél ebben az országban az egységes nemzetállam
megteremtése az új határok biztosításáért. Ezért románosították el Marosvásárhelyt, tagadják
multunkat. teszik lehetelenné jelenünket, nullázák le jövőnket. A külföld elötti képmutatásként
teszik kormányba képviselőinket. Mindent megadnak ami nem biztosít nekünk jövőt:kétnyelvű
felíratok, amiket bármikor leverhetnek, ha számunkat 20% alá csökkentik az elrománosítással,
anyanyelvhasználatot ami semmit sem ér a román hivatalokban, biróságon ahol senki sem érti
szavunkat.
Egy iskolanévadás viszont bizonyíték lehetne majd a későbbi századokban, hogy ebben a
városban magyarok is éltek!! Ezért nem lessz ebből semmi!!

 Válasz erre a hozzászólásra

Ezt én sosem bírom felfogni, hogy miért tartunk itt. Amikor többségben voltunk a tanácsban-
polgármesterként, akkor sem tudtunk egy szerencsétlen utcát visszakeresztelni (Kossuth), az
utcaneveket normálisan lefordítani nem is beszélve az iskolákról.
Vásárhelyiként én szégyelem magam ezek a "nagymagyar" vezetőink helyett. Nem is fog ez
megváltozni sosem sajnos, az összes gazember mind egy szálig.

 Válasz erre a hozzászólásra

az emberek azert valasztottak meg a kepviselojuket hogy azok az ok jogaikat erdekeiket
kepviseljek !!!!!!!!
ha nem tesznek meg mindent amit csak lehet az RMDSZ-es kepviselok akkor tobbet nem kell
megvalasztani okkat !!!!!!
FELHABORITTO !!!! MAROSVASARHELYEN AZ OSSZES ISKOLANAK MAGYAR NEVE
KELLENE HOGY LEGYEN!!!!!!!!!

 Válasz erre a hozzászólásra

Ugrás az oldal tetejére
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