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A Bernády  György  polgármester  építtette  marosvásárhelyi  2-es  számú általános  iskola  magyar
tanulóinak szülei civil  nyomásgyakorlással próbálnak hatni  a politikumra – ezen belül  főként az
RMDSZ-képviselőkre – azért, hogy gyerekeik tanintézetének homlokzatára Bernády György neve
kerüljön, és ne a Szociáldemokrata Párt marosvásárhelyi szervezete által javasolt Adrian Păunescué.

A  tanintézet  magyar  ajkú diákjainak szülei  online  petícióban megfogalmazott  kezdeményezését
kedd délig 4802-en írták alá a www.petitieonline.ro-n. Ezt továbbra is bárki aláírhatja, aki egyetért
a szülők által kezdeményezett névadással.

Az RMDSZ is aláírásgyűjtésbe kezdett, több egyházkerületbe is eljuttatták a nyomtatványokat, noha
a szülők múlt héten tartott sajtótájékoztatójukon kifejtették: politikai lobbira van szükség ahhoz,
hogy elérjék a konkrét célt, nem csak aláírásgyűjtésre.

Itt vagyok:  Főoldal  »  Hírek  »  Közélet

Tíz nap alatt több ezer aláírás Bernády nevéért

2 hozzászólás   |  |  | 

Politikai lobbi kell!

A marosvásárhelyi 2-es számú általános iskolába járó magyar ajkú diákok szüleinek
online  petícióban  megfogalmazott  kezdeményezését,  amely  szerint  Bernády  neve
kellene a tanintézet épületének homlokzatára kerüljön,  kedd délig csaknem ötezren
írták alá. Szilveszter Sepsiszentgyörgy főterén

Még több videó
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Legyen paunescuszobor, legyen paunescusuli, legyen nyárádszeredai szentpaunescutemplom.
A sz*** udéméré mostanig nem csinált semmit sem. Csak a pofájukat járatják.

 Válasz erre a hozzászólásra

Milyen politikai lobbirol beszélnek itt? Ki? Az udéméré. Ezek a mocskososk még az any...kat is
eladnák, a lelküket már rég eladták. Tojnak rá a magyarság kéréseire, jogaira. A város
lakossága legalább 45%-ban magyar. Erre a tanács megszavazta a templomoknak utalt
összeget a következő képpen 345000 lejből 100000-et kap a református egyház, a többit a
mocsok szakállasok. Ennyit a mindenki kedvenc udéméréjéről. És lesz még paunescu szobor is
Vásárhelyen, az ő szavazatukkal(mint a gusa szobor ügyében), és persze a nagy emberjogvédő
Smaranda Enache hallgatása mellett. Tessék figyelni kire szavaznak jövőben, mert ez már az
utolsó esély lehet.
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Mezei: a Nagy-Cohárdon sípálya volt, és sípálya lesz!
[2012. január 5., csütörtök 17:52]
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"Következetes munkával céljaink megvalósításáért"
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Az oktatási miniszter reméli, hogy megoldódik a MOGYE
helyzete
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