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Név: 

Mennyi öt + hat ?

hozzászólok!

02-12  14 éve halt meg Wass Albert, erdélyi magyar
író és költő

02-10  Új kormány, új reménytelenség

02-09  Magyarok keleten és nyugaton – A madjar-
elméleten vitáztak a könyvbemutatón

02-06  Nyolc csángó szervezet nyilatkozata az
MCSMSZ-szel kapcsolatos események kapcsán

02-05  Toró T. Tibor: a formailag független jelölt lehet
sikeres Marosvásárhelyen

01-31  Trianon, és ami utána jött – 22. rész

01-30  Felmondott a Moldvai Csángómagyarok
Szövetségének teljes vezetősége

01-28  Winton listája – VIDEÓ

01-28  Új Hívó Szó – A Kolozsvár Társaság kiáltványa
– AUDIÓ

01-28  A romániai roma-magyar kötődésűek 1992. és
2002. évi népszámlálási adatok tükrében

Egy hibákkal teli élet nemcsak tiszteletreméltóbb, de hasznosabb is annál, amely tétlenségben múlik el. (George Bernard
Shaw)

 dokumentum  

2012.02.12 | 22:37  Nyílt levél az RMDSZ-hez a Bernády iskolanévadás üg yében

Like Sign Up to see what your friends like.

A Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magyar
pedagógusai nyílt levélben szólítják fel az RMDSZ politikusait,
tájékoztassák az iskola kádereit a Bernády György névadási ügy
jelenlegi helyzetéről, és a várható eredményekről.

Címzettek:
Marosvásárhely Helyi Tanácsának RMDSZ frakciója
RMDSZ Maros Megyei Szervezete
RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezete

Tavaly év szeptemberében elindult egy civil kezdeményezés, amelynek célja a marosvásárhelyi
jelenlegi 2-es iskola névváltoztatása volt. Iskolánk diákjainak szülei egy akciócsoportot alakítottak és
felkérték a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársait, hogy támogassák névadásügyüket. A szülők
úgy döntöttek, hogy a Dr. Bernády György nevet kérik az iskolának. Mi, marosvásárhelyi pedagógusok
hossszú évek óta figyeltük a városban működő iskolák névadásait és szomorúsággal töltött el minket,
hogy nem született egyetlen egy magyar elnevezésű általános iskola sem. Ennek következtében
örömmel üdvözöltük a szülők kezdeményezését.

Szeptember és december között folyamatos figyelemmel követtük a Bernády akciócsoport lépéseit és
végtelen boldogsággal nyugtáztuk, hogy a marosvásárhelyi városi tanács 2011. december 22-én, a
2002/63-as Kormányrendelet értelmében megszavazta azt a határozatot, amely a marosvásárhelyi
2-es Számú Általános Iskola Bernády György névre történő módosításáról döntött, pontosabban a
névadás elindításáról. Az azóta eltelt közel két hónap alatt mi, a 2-es iskola magyar és román
pedagógusai türelmetlenül vártuk a névadással kapcsolatos hivatalos tájékoztatást, személyes
látogatás vagy hivatalos levél formájában. Sajnos mindezidáig a névadásról és a várható
következményeiről az iskola magyar pedagógusait hivatalosan nem értesítette senki, ennek
következtében az iskolában elég nagy bizonytalanság uralkodik. A jelenlegi, birtokunkban levő
információkat a médiából szereztük és azok alapján a névadás ügy mintha stagnálni látszana, nem
ismerünk időpontokat, határidőket. Fontos lett volna az iskola vezetőségét is hivatalosan értesíteni,
mert a két tagozat pedagógusai számára a névadás két különböző üzenetértékkel bír. A román
anyanyelvű kollegáink szerint nem lesz névadás, erről folyamatosan jelennek meg információk az
iskola román nyelvű blogján, amelyet olvasva olyan érzésünk támad, hogy a névadás nem fog
megvalósulni.

Hirdetés

Ugyanakkor aggodalomra ad okot az a tény is, hogy iskolánk román tagozatának pedagógusai (szám
szerint 27-en) 2012. január 26-án beadvánnyal fordultak a városi tanácshoz, melyben kérik a
december 22-én hozott határozat visszavonását és az iskola Adrian Păunescu-ról való elnevezését.

Mindezek függvényében tisztelettel felkérjük Önöket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy
iskolánk még a választások előtt felvehesse Dr. Bernády György nevét, és tájékoztassák iskolánk
pedagógusait, diákjait és azok szüleit, tágabban a magyar közösségünket arról, hogy a névadási ügy
hol tart, mikorra várható konkrét eredmény.

Tisztelettel,
a Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magyar pedagógusai 
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Farkaslaki birsalmás csirke

02-11 | 12:02  Kegyetlen
hóvihar a háromszéki
Lécfalván – VIDEÓ (3316)
02-10 | 01:01  Leégett a
csíkmindszenti
sportcsarnok – VIDEÓ
(2119)
02-10 | 07:54  Tovább
fogyunk – VIDEÓ (2016)
02-08 | 13:16  Megvan az
Ungureanu-kormány
összetétele (2013)
02-12 | 09:34  Meghalt
Whitney Houston – VIDEÓ
(1559)

 keresés

02-14 | 19:50  A fagyos tél
sem szüntette meg a
kormányellenes
tüntetéseket
02-14 | 19:42  Magyar
fejkvótás gimnázium
indítását tervezi egy
vállalkozó Csíkszeredában
02-14 | 19:38  Rekordokat
dönt az idei Mesemaraton
Csíkszeredában
02-14 | 19:33  8-10
százalékkal magasabb
fűtésszámlák
Marosvásárhelyen
02-14 | 19:33  Az ellentétek
feloldását és párbeszédet
szorgalmaz Böjte Csaba
02-14 | 19:28  Székelyföldön
csökken a magyarországi,
nő a romániai turisták
száma
02-14 | 19:26  Elkerülik
Romániát a befektetők
02-14 | 19:17  A sudoku
megoldási lehetőségeit
vizsgálja egy szegedi

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek

Úgy van. A legbiztosabb,
ha mi védjük a
müemlékeinket, minél... (8
perce)

Összenő ami össze
tartozik ... erre gondolt
Ponta gondolom .... (10
perce)

Sajnos a trianon utani
nepszamlalasokon sokat
nem kellet csa... (16
perce)

Codruta Baciut a felesege
Nicolae Baciut-nak......
(20 perce)

Hajra Vass Doki! Hajra
Egyetemek! Hajra
Egyhazak! Hajra Magy...
(22 perce)

Hogy is mondta
Nostradamus? Melyik is
az ántikrisztus előtti... (25
perce)



02-05  Vass Levente: Kiáltvány Marosvásárhelyért!

02-03  A magyar történelmi egyházak papjainak
nyilatkozata Marosvásárhelyért

02-03  EMNP: Marosvásárhely mindannyiunk közös
ügye! – AUDIÓ

02-02  110 éve született Charles Lindbergh

02-01  A moldvai magyartanárok egy csoportjának
állásfoglalása

01-28  Sepsiszentgyörgy népessége – A város etnikai
összetétele

01-28  Háromszék vármegye Potsa József 26 éves
főispánsága idején (1877–1903)

01-26  Borossebes egykori címerei

01-25  Szabó Jenő

01-24  Az első világháború hősi halottainak
emlékműve az Arad megyei Borossebesen

Médiapartnerek

02-08 | 21:19  Elbocsátást
helyeztek kilátásba a MOGYE
egyik magyar oktatója számára
(1474)
02-12 | 12:30  Bogár László az
IMF-ről: ez védelmi pénz –
AUDIÓ (1450)
02-08 | 16:23  50 órája vesztegel
egy vonat Galac és Bukarest

A szavazásunk programja
többszöri szavazást is
megenged ugyanarról a
számítógépről, ugyanis
másképp egy-egy nagy
intézményben levő sok gépről
csak egyszer lehetne voksolni.
Ön hogy látná jónak?

Válaszlehet őségek
Korábbi szavazások

Tudta, hogy a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
honlapjáról többek között az
alábbi magyar nyelv ű űrlap is
letölthet ő?
Kérelem az építmény lebontását
igazoló bizonylat kiállítására
(Cerere pentru confirmarea
desfiinţării construcţiei în baza
autorizaţiei de demolare)

Éljen a jogával, használja!

P. Bíró Antal OFM
Az élet szent, szeresd a
gyermeket!

Wass Albert
Intelem

Visky András
Miatyánk '95

Szélyes Sándor
Székely Karácsony

Simonyi Imre
Rendületlenül

Népköltés
Gyimesi fohász

Kányádi Sándor
Nyergestető

[ a versek, MIND ]

 152 éve született mesemondónk,
Benedek Elek

Ákosné László Rozália

Deutsch Zoltán Csulak
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14,911 people like Erdély.ma.
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Horváth Piroska:  Farkasszemet
néztünk a halállal. (11 órája)

Gálfalvi G Zsolt:  Török
népmesék : Sihirli ayna - A
varázstükör (20 órája)

Fábián Kornélia:  Én már
látom... (5 napja)

Rácz Boglárka:  Védőoltások,
biológiai fegyver vagy az
orvostudomány áldása? (6
napja)

pelusss:  Borcsi bekeményít (1
hete)

Árus Zsolt:  ...barátilag véresre
verni, szeretetbõl kést döfni
bele... (1 hete)
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