
Scrisoare deschisă adresată Domnului Cornel Brişcaru 
 
Nu vrem să fim folosiţi ca instrument electoral! 
 
Noi, cetăţeni români de etnie maghiară, locuitori al acestui oraş suntem revoltaţi de faptul 
că faceţi campanie electorală, vorbind despre noi în fiecare zi, am devenit tema cea mai 
importantă al campaniei Dumneavoastră. Suntem nedumeriţi de faptul că cel mai 
important mesaj al campaniei electorale derulată de Dumneavoastră, se leagă de o 
denumire de şcoală pe care nu vreţi să o acceptaţi. Susţineţi că Şcoala Generală nr. 2 din 
Târgu Mureş nu poate fi denumită Bernády György pe baza hotărârii 430 al Consiliului 
Local din 22 decembrie 2011, totodată tema centrală al campaniei Dumneavoastră este o 
numele de şcoală despre care afirmaţi fiind singura soluţie de denumire (Adrian 
Păunescu). 
 
Noi suntem cetăţeni români de etnie maghiară cetăţeni ai acestei ţări, nu suntem şi nici nu 
dorim să devenim membri niciunui partid politic, dar suntem plătitori de taxe, cinstiţi, 
care au dreptul la libertatea de exprimare, totodată suntem şi părinţi ai căror copii sunt 
elevi în sus numita şcoală, şi nu suntem de acord cu numele recomandat de către 
Dumneavoastră. Avem dreptul de a susţine opinia noastră în legătură cu denumirea de 
şcoală, dat fiind că avem dreptul la opinie,  drept fundamental pe care trebuie să îl 
respectaţi. Domnule Brişcaru, susţineţi că sunteţi un apărător al drepturilor omului, în 
cazul acesta trebuie să acceptaţi faptul, că drepturile omului sunt universale, fiecare 
comunitate are drepturi egale. 
 
După ce am aflat despre acţiunea Dumneavoastră în legătură cu schimbarea denumirii 
şcolii copiilor noştri,  am decis să iniţiem un alt demers şi să cerem ca şcoala să poarte 
numele Bernády György, dat fiind faptul că după revoluţie, toate şcolile generale din 
Târgu Mureş care  nu aveau denumiri ci erau doar numerotate,  au fost denumite după 
personalităţi celebri ai culturii române: Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Dacia, 
Serafim Duicu etc., sau au primit denumiri legate de cultura germană (Friedrich Schiller), 
au mai rămas numai două şcoli generale, care nu poartă nume, una fiind şcoala copiilor 
noştri. Aici dorim să atragem atenţia că vorbim despre şcoli generale, dat fiind că presa 
de obicei menţionează numele Liceelor Bolyai Farkas şi Szász Adalbert. Acestea sunt 
licee şi una din ele purta acelaşi nume şi înainte de revoluţie, cealaltă a fost denumită în 
anul 2005.  
 
Noi suntem cetăţeni români de etnie maghiară, care acceptăm fără critică denumirile de 
şcoli derulate până în prezent, nici un părinte maghiar din acest oraş nu s-a revoltat, nu a 
criticat aceste nume de şcoli  - Nicolae Bălcescu, Tudor Vladimirescu, Dacia, Serafim 
Duicu  -  mai mult de atât, sunt sute, sau mii de elevi de etnie maghiară, care învaţă în 
aceste şcoli. Am aşteptat 20 de ani, am dorit şi am cerut denumiri maghiare, dar din 
păcate, din motive politice sau din lipsa respectului reciproc, niciuna din şcolile generale 
din oraş nu au primit denumire maghiară. Credem că respectul reciproc şi drepturile egale 
înseamnă că fiecare comunitate are dreptul la denumiri de şcoală, nume de străzi, adică la 
tratament egal. Este revoltător ca un apărător al drepturilor omului nu respectă idea de 
egalitate şi respect reciproc. 



 
Suntem conştienţi de faptul că aţi ini ţiat denumirea şcolii, cerând Primăriei ca Şcoala 
Generală nr. 2 să fie denumită Adrian Păunescu. Dar cererea Dumneavoastră a fost 
respinsă de către Primăria Târgu Mureş, din motive care nu ne sunt cunoscute, totuşi 
tindem să credem, că Primăria Târgu Mureş nu a dorit să accepte faptul că doriţi să faceţi 
campanie electorală folosindu-vă de teme gen: denumire de şcoală. 
 
Noi, cetăţeni români de etnie maghiară, nu suntem membrii al niciunui partid nici nu 
suntem apărători al drepturilor omului, totodată avem drepturi, am decis să cerem 
membrilor UDMR să facă tot posibilul ca Şcoala Generală Numărul 2 să fie denumită 
Bernády György. Domnule Brişcaru, nu ziceţi adevărul când susţineţi că am lucrat pentru 
şi cu membrii UDMR. Toată campania noastră a început cu o petiţie (link: 
http://www.petitieonline.ro/petitie/04768056) în care am cerut membrilor UDMR să 
înceapă demersuri politice pentru a obţine denumirea recomandată de comunitatea 
maghiară. În societate există şi pluralitate, nu acceptăm faptul că sunt persoane care 
afirmă că singurul adevăr este ceea ce susţin ei, demersul lor este cel care trebuie 
implementat, ei au dreptate chiar dacă aceasta este construită pe minciuni. Noi nu mai 
dorim să auzim neadevăruri legate de noi şi de demersurile noastre.  
 
Până în prezent am avut mai multe acţiuni, toate sunt documentate, am avut conferinţe de 
prese unde ne-am prezentat cauza, am scris mai multe scrisori deschise la adresa 
viceprimarului Csegzi Sándor, am făcut nenumărate presiuni asupra politicienilor. 
Demersurile noastre au vizat politicienii de etnie maghiară, ei fiind aleşii comunităţii 
maghiare, şi credem că lipsa denumirilor maghiare se leagă şi de lipsa activităţilor 
politice de acest gen.  
 
Suntem părinţi care crezând că au drepturi egale şi legile sunt respectate, au cerut 
inscripţii bilingve de le conducerea şcolii. Demersul nostru a început în anul 2010, atunci 
încă nu făceaţi campanie electorală, şi am înaintat multiple cereri la adresa şcolii dar toate 
au fost respinse din diferite motive. Dumneavoastră fiind jurist trebuie să cunoaşteţi 
cadrul legal care protejează drepturile minorităţilor etnice. Ştiţi bine că sunt nenumărate 
legi care protejează drepturile lingvistice ale minorităţilor naţionale,  în realitate acestea 
nu sunt cunoscute nici respectate. Bineînţeles în campania Dumneavoastră nu puteţi 
susţine comunitatea maghiară, dar vă rugăm să rămâneţi obiectiv referitor la drepturile 
comunităţii noastre nu pretindeţi că acestea nu există. În anul 2011 la iniţiativa unor 
părinţi şi al unui ONG,  Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a adus o 
hotărâre (172/4.05.2011) din care reiese că şcoala discriminează elevii de etnie maghiară 
şi drepturile lingvistice ai acestora nu sunt respectate de această instituţie şcolară (şi încă 
la alte şcoli din oraş). Sperăm că Dumneavoastră ca apărător al drepturilor omului nu 
contestaţi decizia adusă de CNCD. Acest demers nu a fost şi nici nu va deveni o 
campanie politică fiindcă a fost şi va rămâne o iniţiativă civică, deseori aspru criticat de 
membrii UDMR. Incidentele petrecute în şcoală în legătură cu plăcuţele bilingve şi alte 
conflicte nu pot deveni temă de campanie al niciunui partid ca atare nu dorim ca 
Dumneavoastră sau alte partide să le folosiţi în campaniile Dumneavoastră. Conflicte 
similare există şi în alte şcoli, din păcate acestea sunt parte al cotidianului târgumureşean, 
dacă v-ar interesa aceste conflicte atunci le-aţi menţiona, dar Dumneavoastră vă 



concentraţi pe Şcoala Generală Nr. 2. Din toate demersurile care se petrec în şcoala 
copiilor noştri cel mai mult vă interesează cele legate de părinţii maghiari, alte conflicte, 
demersurile iniţiate de părinţii români le consideraţi normale. Noi nu dorim să prezentăm 
iniţiativele părinţilor români dar suntem conştienţi că o mare parte din ele sunt de fapt 
iniţiate de către Dumneavoastră. Această atitudine arată clar că utilizaţi standarde duble, 
în detrimentul etniei maghiare şi în favoarea etniei române.  Ca consecinţă toate temele 
din campania Dumneavoastră care sunt inspirate de incidentele din Şcoala Generală Nr. 2 
defavorizează comunitatea maghiară, astfel speraţi să acumulaţi cât mai multe voturi. 
 
Domnule Brişcaru, se pare că nu vreţi să acceptaţi faptul, că acţiunile noastre au fost şi 
vor rămâne civice. Suntem cetăţeni care fac distincţie între apartenenţa la clasa politică şi 
spiritul civic, noi nu suntem de acord cu modelul practicat de către Dumneavoastră, fiind 
politician şi presupus apărător al dreptului omului. În acelaşi timp suntem convinşi că 
toate aceste funcţii vă servesc de fapt ca instrumente, pe care le folosiţi în campania 
electorală, care este construită pe atacuri aduse la diferite formaţiuni politice aflate la 
putere. Nu aveţi alte mesaje decât critici, atacuri, noi am dori să vă cunoaştem planurile 
economice şi de dezvoltare în legătură cu oraşul pe care doriţi să îl conduceţi ca viitor 
primar. Însă NOI nu dorim să fim folosiţi ca instrumente politice, mai mult de atât, nu 
dorim să fim numiţi marionete, sau persoane fără discernământ care fac totul la ordinul 
UDMR.  
 
Domnule Brişcaru, afirmaţi că fiecare activitate publică derulată de cetăţenii de etnie 
maghiară sunt de fapt acţiuni UDMR. Acest mesaj este un neadevăr revoltător, 
comunitatea noastră este la fel de eterogenă ca cea română, unde sunt mai multe 
formaţiuni politice, totodată comunitatea noastră nu are parte de această pluralitate 
politică dat fiind că suntem membrii unei minorităţi etnice. Aceste mesaje sunt false dar 
se pare că arată bine într-o campanie electorală. Este trist că încă mai există politicieni, 
care îşi construiesc mesajele electorale pe seama minorităţilor, aceste teme fiind 
naţionaliste şi intolerante, dar se pare că aduc voturi.  Noi considerăm aceste mesaje ca 
fiind un deficit de toleranţă şi respect reciproc, valori, care ar trebui să domine în 
societate, mai ales în comunităţile multietnice.  
 
Dorim să vă atragem atenţia, că nu sunteţi singurul politician la care ne adresăm, cerând 
să nu facă campanie electorală din teme legate de noi. Am mai cerut aceleaşi lucruri de la 
politicienii UDMR. Dacă vă uitaţi le scrisorile noastre deschise sau citiţi cu atenţie textul 
petiţiei noastre, veţi constata mesajele critice pe care le-am adresat politicienilor UDMR 
Ca atare vă rugăm din nou, să nu mai construiţi mesaje false la seama noastră 
 
 
Domnule Brişcaru, susţineţi că Hotărârea Consiliului Local este ilegală, fiindcă nu s-a 
decis numele recomandat de Dumneavoastră. Se pare că credeţi că există un singur 
adevăr şi acesta este în posesia Dumneavoastră, dar în cazul în care hotărârea CL ar 
include numele Adrian Păunescu, atunci nu aţi mai avea probleme de legalitate. 
Abordarea Dumneavoastră este falsă şi nu are sens, dat fiind că în Consiliul Local sunt 
mii şi mii de cazuri în care diferite proiecte de hotărâri sunt discutate, unele sunt 
acceptate, altele nu, unele sunt supuse la vot, altele nu. Domnule Brişcaru, aşa 



funcţionează democraţia. Democraţia înseamnă că acceptăm opiniile altora şi alţii 
respectă deciziile noastre. Ceea ce susţineţi Dumneavoastră este revoltător, spuneţi că 
decizia CL nu a fost legală fiindcă nu s-a votat pentru numele susţinut de Dumneavoastră. 
Toate acestea par a fi teme de campanie electorală. Aţi cerut denumirea de şcoală ca să 
primiţi câteva voturi în plus, noi am intervenit fiindcă nu am dorit ca cele două şcoli 
rămase fără nume să fie folosite în campanii politice. UDMR-ul nu poate folosi această 
demarare ca fiind o iniţiativă al partidului, fiindcă toată comunitatea maghiară din Târgu  
Mureş ştie că a fost, este şi va rămâne o iniţiativă civică, pe lângă faptul că mulţi 
politicieni (nu numai UDMR) ar fi vrut să ne convingă să nu continuăm sau să le dăm lor 
acest caz, dar nu am cedat.  
 
Noi credem că Dumneavoastră faceţi campanie electorală din această denumire de şcoală, 
vă folosiţi de ea ca să atacaţi unele formaţiuni politice şi mai presus de atât, vă folosiţi de 
noi, părinţi de etnie maghiară numai cu scopul de a primi mai multe voturi la alegerile 
care se aproprie. 
Cerem imperativ să căutaţi teme respectând corectitudinea politică şi încetaţi să atacaţi 
comunitatea maghiară, totodată acceptaţi cerinţa şi voinţa comunităţii maghiare în 
legătură cu denumirea de şcoală, recunoscând că democraţia implică demersuri 
administrative acceptate dar şi refuzate. Dacă sunteţi un om democratic şi tolerant atunci 
trebuie să acceptaţi Hotărârea Consiliului Local, în caz contrar veţi fi considerat un 
politican naţionalist şi fără respect, nu numai de către comunitatea maghiară.  
 
La sfârşitul acestei scrisori dorim să menţionăm că până acum aţi folosit foarte multe 
mesaje de campanie jignitoare şi neadevărate în legătură cu noi, şi în general cu 
comunitatea maghiară. Cerem ca aceste mesaje care sunt atacuri la demnitatea 
comunităţii noastre să nu devină un element central al campaniei Dumneavoastră şi vă 
cerem din nou: 
 
NU FACEŢI CAMPANIE ELECTORALĂ CU CAZURI LEGATE DE 
COMUNITATEA MAGHIARĂ, NICI CU TEME JIGNITOARE CU CARE NE 
ATACAŢI. 
 
Un grup de părinţi maghiari din Şcoala Generală nr. 2 
 
Tîrgu Mureş, 21 februarie 2012  


