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A politika olyan, mint a koszos ablak: mindegy melyik oldalon állsz, a piszok a másik oldalon van. (A. Cammarota)

 dokumentum  

2012.02.14 | 18:33  Rendőrségi meghurcoltatás magyar feliratok miatt
Marosvásárhelyen

Like 54 likes. Sign Up to see what your friends like.

A napokban megújultak a kétnyelvű feliratok a marosvásárhelyi
2-es Számú Általános Iskolában. Szülői adománynak
köszönhetően 40 új kétnyelvű, valamint 30 osztálynév-táblácska
került ki az iskola belső terébe. Az elmúlt héten a szülők az
aligazgató támogatásával hosszú órákon át szerelték, illesztették
a körülbelül 1000 lej értékű feliratokat.

Kedden az egyik szülő, a magyarul megfogalmazott kétnyelvű
táblákhoz kapcsolódó adománylevelet szerette volna iktatni az
iskola titkárságán. Fontos megjegyezni, hogy a magyar nyelven megírt adománylevél a jelenleg
hatályos jogszabályok értelmében törvényes, mindazáltal lehet, hogy a román anyanyelvű igazgatónő
kevés ilyet szeretne látni iskolájában, még kevesebbet iktatni.

Talán ez lehetett az oka annak, hogy az intézmény vezetője, Codruţa Băciuţ, a szponzori szerződés
átadásakor hálaadás és köszönet helyett, azt állította, hogy Romániában a hivatalos nyelv román,
visszautasította a szponzori szerződés iktatását és mivel a szülő nem volt hajlandó román nyelven
megfogalmazni a beadványt, a helyi rendőrséghez fordult, amely úgy gondolta, hogy nagy a baj,
összesen 6 darab rendőrt küldött az iskolába, megvédeni az igazgatónőt a romániai kisebbségi jogok
paradicsomában, ahol egy magyar beadványra nem kevesebb mint féltucat rendőr jut. Az
adománylevelet benyújtó szülő kérte az igazgatónőt, hogy hívja fel Illés Ildikót – a minden magyar
gyermek számít kampány marosvásárhelyi arcát – Maros megyei főtanfelügyelő-helyettest és
kérdezzen rá, hogy jogos-e a magyar beadvány vagy sem. Jelenleg nem tudni, hogy Illés Ildikó mit
válaszolt telefonon az iskolaigazgatónak, viszont az biztos, hogy az intézményvezető hajthatatlan
maradt, a rendőrökkel elkísértette a szülőt.

Hirdetés

Lévén, hogy a rendőrség időközben rájöhetett, hogy ez azért mégiscsak Románia és a
marosvásárhelyi magyarok békében és harmóniában élnek az itteni román anyanyelvűekkel,
megérthették, hogy az nem jár, hogy magyar nyelven megfogalmazott beadványért meghurcolni
valakit, viszont az igazgatónő segítségükre sietett és megsúgta, hogy mégiscsak nagy szabálytalanság
történt, hiszen az adománylevelet iktató személy nem jelentkezett be az iskolaszolgálatos diáknál, úgy
ahogy az iskolai szabályzata előírja.

Az intézmény igazgatója viszont elfelejtette megemlíteni a rendőrségnek, hogy amikor a kétnyelvű
táblákat szerelték a szülők, akkor sem jelentkeztek be, és nem is kellett, hiszen mégiscsak az
iskolának nyújtottak egy nagy értékű adományt, nem törvénytelenségre készültek. Vagy talán az
igazgató azt gondolta, hogy a kétnyelvű feliratok nem tetszenek neki és keresett egy mondvacsinált
okot, hogy a táblákat szorgalmazó szülőt kicsit megbüntesse, megmutatva neki, hogy ki is az úr a
háznál...

A magyar beadványt benyújtó szülőt a rendőrség 500 RON büntetés kifizetésére kötelezte, amely
megfellebbezhető.

A kétnyelvű feliratok témája már 2010-ben napirendre került, amikor 50 szülő beadványban kérte a
külső és belső feliratok kétnyelvűsítését, ugyanis abban az időben az egyedüli magyar felirat azon a
márványtáblán volt látható, amely az iskola építtetőjéről, Dr. Bernády Györgyről emlékezik meg. 2011
május 4 -i 172-es számú Határozatában a Civil Elkötelezettség Mozgalom feljelentése alapján az
Országos Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta a 2-es Általános Iskolát, valamint az Európa,
Dacia és Liviu Rebreanu marosvásárhelyi kéttanyelvű általános iskolákat a kétnyelvű feliratok hiánya
miatt. Az iskola új aligazgatója, Márton Imre, a beadványok és az iskola által küldött válaszok
áttanulmányozása után saját költségén kétnyelvűsítette a tájékoztató feliratok többségét, amelyeket
azonban valakik azóta rendszeresen megrongálnak, eltüntetnek. A mostani adomány az eltüntetett
kétnyelvű feliratokat hivatottak pótolni.

Jelen pillanatban, amikor a „Minden magyar gyermek számít kampány” zajlik, Marosvásárhelyen a
2-es Számú Általános Iskola egyike azon kevés (számszerint három) kéttannyelvű marosvásárhelyi
iskola közé tartozik, ahol részlegesen kétnyelvű feliratok hirdetik a magyar diákoknak az
esélyegyenlőséget. Mindez a szülőknek és „merészebb” aligazgatónak köszönhetően valósult meg,
mindennemű párttámogatás és segítségnyújtás nélkül.

A Bernády akciócsoport a rendőrségre hurcolt és ott megbüntetett szülő mellé állt és a tagok úgy
döntöttek, hogy feljelentik Codruţa Băciuţ igazgatót hatáskör túllépés miatt, valamint kérni fogják az
igazgató és Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes lemondatását.
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02-11 | 12:02  Kegyetlen
hóvihar a háromszéki
Lécfalván – VIDEÓ (3535)
02-10 | 01:01  Leégett a
csíkmindszenti
sportcsarnok – VIDEÓ
(2150)
02-10 | 07:54  Tovább
fogyunk – VIDEÓ (2037)

 keresés

02-15 | 11:26  Modus vivendi
– a Passeggio
táncegyüttes legújabb
produkciója – VIDEÓ
02-15 | 11:21  Sajtkészítő
tanfolyam kezdődött
Csíkszeredában – VIDEÓ
02-15 | 11:21  In Memoriam
Lőrinc Pál emlékverseny,
Borszéken
02-15 | 11:19  Magyar a
kórház-elbíráló államtitkár
02-15 | 11:13  Belső
piacvédelem, választási
szlogen – Versenyre kelni
a feketezöldséggel?
02-15 | 11:05  Bálint napi
gondolatok – VIDEÓ
02-15 | 10:59  A hóval küzd
a román hadsereg –
VIDEÓ
02-15 | 10:14  A 2-es iskola
tanárai is sürgetik a
Bernády nevet
Marosvásárhelyen –
VIDEÓ
02-15 | 10:02  Egy tucat

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek

Tisztelt N.Z., éppen a
számból vetted ki a szót.
És meg anny... (24 perce)

HOL LEHET ELÉRNI A
PROGRAMOT? hol lehet
bármit is nyilvános... (24
perce)

Nagyszeru!!. De hol
vannak a Parajdiak?... (34
perce)

T. beírók! Egyetértek a
magyar pedagógusokkal!
Mielőbb sz... (34 perce)

Azért szomorú ezt
olvasni..., s látni is az
mindig, hogy a K... (34
perce)

Igaza van atyának.
Távlatokba gondolkodik
és szerencséjére h... (40
perce)
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hozzászólok!

Netuddki  írta (2012-02-15 11:14:18)
T. rubacs!
Nagyon egyetértek önnel!Lényegre törően fogalmazza meg:"rubacs írta (2012-02-15 00:28:58)
Ez az egész jól meg van szervezve. Nem most kezdödik. A román tanári-kar ..románositó "politikum" s ez igy is
marad, mert engedjük!!! Amig nem tanulják (tanitják) meg saját történelmüket ez a nép ilyen is marad. Jól ki
vannak képezve, hiszik is azt, hogy ez a történelmi hivatásuk. Már nem is álcázzák, hogy érdemtelenül cimeket
szerezve (lásd a plágiumokat), kerülnek vezetö poziciókba, politikai vezetö poziciókba!!!"

Mielőbb magyar nevű, önálló magyar iskolák, óvodák kellenek, beleértve a 'magyar MOGYE-t' is.

misi ba  írta (2012-02-15 11:13:26)
Tőkés úr!Sógor Csabaúr!Csanád!és kedves Morvai Krisztina! Eu képviselők most vágjátok az Eu s forumok meg
a KHON BENDIT félék pofájába az emberi jogok lábbal tiprását az elrabolt területekkel megajándékozott
Romániában.

Objektív  írta (2012-02-15 11:09:57)
Kedves horvathtib, volt 2 magyar polgármestere is Vásárhelynek, rmdsz többséggel a tanácsban,
eredménytelenül. Mindegy, hogy milyen nyelven beszél az aki nem arra alkalmas. Ha valaki magyar az még nem
garancia... Sajnos.

Objektív  írta (2012-02-15 11:03:44)
Kedves Csíki Sándor,igaza van.Minden munkavállalónak van felelőssége, kivételt nem jelenthetnek a
választottjaink sem.

Netuddki  írta (2012-02-15 10:55:40)
T. beírók!
Mi a teendő az itteni példa miatt is? Mielőbb magyar nevű, önálló magyar iskolák kikövetelése, létrehozása,
beleértve a 'magyar MOGYE-t' is. Ha ezek megvalósulnak, lehet igazi magyar összefogás, magyar városvezetés.
Ha NEM, jön a további ERODÁLÓDÁS! A magyar önálló iskolák létrejötte automatikusan hozza a román rész
MEGGYENGÜLÉSÉT, hiszen a román vezetés, tanárok mögül kiesne a cca. 50% magyar diákság! Így csökkenne
a románság létszáma is, hiszen állásokat veszítenének. E közben MAGYAR, ÁLLAMI(-lag fizetett) állások
jelennének meg vásárhelyi magyar lakosság részére.
Ma már látni, h. az életben maradás csak HATÁROZOTT KÜZDELEMMEL ÉRHETŐ el!

Hunor  írta (2012-02-15 10:53:40)
Ha az igazgatónő nem ért magyarul, hogy beszél a 6-7 éves magyar gyermekekkel, akik nem értenek románul?
Így nem képes ellátni igazgatói feladatait, hiszen ennek része a szülőkkel és a gyermekkel való kapcsolattartás.
Erre való utalással, szakmai alkalmatlanságra hivatkozva kellene kérvényezni a felmentését.
Hogy lehet, hogy megtagadta a magyar kérvény átvételét? Nem tudja, hogy az oktatási törvény szerint szóban és
írásban a szülővel az oktatás nyelvén kell kommunikálnia az iskolának? Hogy lehet igazgató az, aki nem ismeri
az oktatási törvényt? Ezzel ismét bizonyítja a szakmai alkalmatlanságot.
Tehát: hatáskör túllépés, szakmai alkalmatlanság, etnikai megkülönböztetés, az oktatási törvény előírásainak
megsértése.

Barna  írta (2012-02-15 10:50:25)
Minden tiszteletem azoké, akik még mernek ellenállni az oláh hordáknak. Nincs is más út. Ha nem kezdünk
felegyenesedni, néhány év és azt is megkérdőjelezik ajrópai júnióban a nagy demokraták, hogy valaha léteztek
magyarok Erdélyben.

Netuddki  írta (2012-02-15 10:47:52)
T. Antal István!
Sok dologban abszolút igaza van, de azért még LEHET TENNI az erdélyi magyarságért! Kérem ne fesse az
ördögöt (50-60 millió román) a falra. Ön és a családja, barátai keressék azokat az önök számára megoldható
feladatokat, amivel segíthetik a magyar ügyet Erdélyben. Ez jobb, mint rossz gondolatokkal megtölteni a fejét.

Antal István  írta (2012-02-15 10:17:02)
A 19 SZ ERDELYI ROMANSAG MIND A MAI NAPIG ELONYOSEBB KISEBBSEGI HELYZETBEN VOLT ,MINT A
JELENLEGI ERDELYI MAGYARSAG„ROMANIA,EXPANZIOS POLITIKAJA FOLYTATODIK,ES EROTELJES
ASSZIMILIACIOJAVAL A MEGSZERZETT TERULETEKEN ELOKET SZAMOLJAK FEL,IDO KERDESE,HOGY
MOLDOVA IS AZ ORSZAG RESZET KEPEZZE,ROMAN DIPLOMACIA MEGTALALJA ENNEK A
FONDORLATOS TERVNEK IS A KIVITELEZESET.Erdelyben mar szepen beolvasztottak a
kisebbsegeket,akarcsak dobrudzsa,banat....miutan megszerzik Moldovat,akkor kovetkezik az ottani nem roman
kisebbseg is,par szaz ev mulva tenyleg letrehoznak egy GIGAROMANIA orszagot,ahol 50-60 millio roman fog
elni,ez nem fantazmagoria,ez a realitasok alapjan elvarhato jovo

albert  írta (2012-02-15 09:44:45)
Az oláj az oláj marad..míg meg nem hal...bombázni..mindenkit MAGYAR NYELVŰ IRATOKKAL..ÉRVÉNYT KELL
SZEREZNI JOGAINKNAK...az olájok betolakodók..ill..lehetnek vendégek ha betartják az itt élők jogait.

Erdei  írta (2012-02-15 09:35:01)
Sok hasonló üzenet volt, de úgyis le kell írnom: tiszteletem a szülőknek és sok kitartást kívánok!
Az európai kettős mércéről kell-e még beszélni? Értünk nem túrja a nyálát egy úniós szoclib sem...

JOZSEF írta (2012-02-15 09:20:26)
HOLVAN A HIRES MEGAKLKUVO R.M.D.SZ.?UGYEBAR ILYENKOR HALGATUNK MIT A ...... FUBEN!SEBAJ
JONNEK A VALASZTASOK!UGYE BAR A ROMBOLASBAN RESZTVESZUNK,DE AZ EPITESBEN...?

horvathtib  írta (2012-02-15 09:08:48)
Nos, kedves vásárhelyiek!
Miért is lenne szüksége a városnak magyar polgármesterre? Ismét egy adalék, amely összefogásra sürget
marakodás helyett. Ne a parlamenttől várják mát el a rendteremtést! Az odahaza a helyieknek kell kiharcolni, és a
kiharcolt jogokat megtartani és megtartatni. De úgy látom, élve egy jóval korábban megjelent kommentből, és
megjegyeztem, mert megtetszett, miszerint: A gyáva kutya az óljából ugat.

lala  írta (2012-02-15 09:08:13)
Offenziv allaspontra valtott at a roman kormany!!Nyiltan mostmar!

02-12 | 09:34  Meghalt Whitney
Houston – VIDEÓ (1586)
02-12 | 12:30  Bogár László az
IMF-ről: ez védelmi pénz –
AUDIÓ (1541)
02-11 | 15:29  Csángó Bál – Toró T.
Tibor: mi magyarok
összetartozunk – AUDIÓ (1438)
02-13 | 17:02  Horthy Miklós és a
zsidók (1411)
02-14 | 18:33  Rendőrségi
meghurcoltatás magyar feliratok
miatt Marosvásárhelyen (1399)
02-12 | 17:12  Markó Béla: a
MOGYE-kérdés rendezése nélkül

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?
Kérvény az utólagosan módosított
és kiegészített, a munkanélküliségi
biztosítási rendszerről és a
munkaerő-foglalkoztatás
ösztönzéséről szóló 76/2002. sz.
Törvény 731. cikk 1. bekezdésében
biztosított jog érvényesítésére
(Cerere pentru acordarea dreptului
prevăzut la art.73? alin.(1) din
Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi
completările ulteri)

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 ]

 László Attila produkciója a
Csillag Születik negyedik

döntőjében

Magyari Timea György

Csulak Deutsch Rozália

Erdély.ma

14,917 people like Erdély.ma.

Like

Őszi boroszlán:  Nagyapám is
velük ment a sötét autóval...
„Bate faluba". (12 órája)

Gálfalvi G Zsolt:  Török
népmesék : Nasreddin Hodzsa
és a szamár (14 órája)

Horváth Piroska:  Farkasszemet
néztünk a halállal. (1 napja)

Fábián Kornélia:  Én már
látom... (6 napja)

Rácz Boglárka:  Védőoltások,
biológiai fegyver vagy az orvos-
tudomány áldása? (6 napja)

pelusss:  Borcsi bekeményít (1
hete)

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



Szekely  írta (2012-02-15 09:06:00)
Tusnadi , a 22 eve tarto RMDSZ-es ures dumabol eleg volt !!!

picike  írta (2012-02-15 08:39:48)
na nehogy az udmr harcoljon a magyarokért

IfjúSzékely  írta (2012-02-15 08:30:53)
Kedves szülő(k), kitartást kívánok! Szerintem a "Nyelvi jogok" tud tanácsot adni a témában, de ez szerintem
mindenképp nyert ügy kell legyen.

Tusnadi  írta (2012-02-15 07:24:11)
Majd Vass Levente megold mindent,csak ot valaszatok.

cs.s.  írta (2012-02-15 06:52:17)
"Amikor kimondom ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden: a szívem, a lelkem, az agysejtjeim
molekulái, mindaz, ami voltam, vagyok és leszek, tulipános bölcsőmtől a kopjafáig. Véremben van. Minden
írásommal, minden beszédemmel, mindig és mindenütt Erdélyért harcoltam. Azért az Erdélyért, melyről tudom,
hogy már nem lehet az enyém soha, de még lehet azoké, akik ott maradtak, szenvedtek és hűséggel kitartottak
minden gyötrés, megpróbáltatás ellenére is. Minden maradék erőmmel, igyekezetemmel azért küzdök még ma is,
hogy Erdély újra az legyen, ami volt: három szabad nép hazája, az Isten és ember előtti egyenlőség, a tisztesség
és az emberszeretet földje" (Wass Albert)

hajnalosan  írta (2012-02-15 05:39:06)
Magyar nyelvű levelekkel, beadványokkal kell bombázni az adott iskola titkárságát.

Akár emailon keresztül is. Ha valaki tudja az iskola titkárságának emailcímét írja ki ide.

tisztaszo  írta (2012-02-15 03:01:13)
Ezzel az erovel tobb Vasarhelyi szulo egyszeruen ne engedje gyereket iskolaba addig mig az ugy meg nem
oldodik. Osztalyonkent ezt eleg konnyen meglehet szervezni. Egyszegbe van az ero.

rubacs  írta (2012-02-15 00:34:22)
Ilyen magyar vezetés mellett, 100 év mulva senki nem is fog emlékezni már a magyar kulturára. Sajnos!

rubacs  írta (2012-02-15 00:31:36)
Ez a dolog a pogron folytatása, ugymond "békés" folytatása.

rubacs  írta (2012-02-15 00:28:58)
Ez az egész jól meg van szervezve. Nem most kezdödik. A román tanári-kar "politikum"! Magyarellenes,
románositó "politikum" s ez igy is marad, mert engedjük!!! Amig nem tanulják (tanitják) meg saját történelmüket ez
a nép ilyen is marad. Jól ki vannak képezve, hiszik is azt, hogy ez a a történelmi hivatásuk. Már nem is álcázzák,
hogy érdemtelenül cimeket szerezve (lásd a plágiumokat), kerülnek vezetö poziciókba, politikai vezetö
poziciókba!!! s teszik mindezt az udmr közrejátszásával. Rushinica!!!

Éva írta (2012-02-15 00:09:43)
Figyelemmel fogom kísérni ezt az ügyet. Ha tényleg megbüntetik a Szülőt (így, nagy kezdőbetűvel!), meg fogom
találni a módját, hogy 100 lej eljusson tőlünk hozzá. Mi is magyarok vagyunk.

sasvari elod  írta (2012-02-14 23:32:13)
ha a politikusok nem teszik a dolgukat akkor kötelességünk azok mögé állni akik helyettük megteszik ezt. és
hasonlóan cselekedni.
a politikumot pedig meg lehet büntetni

tóducz endre  írta (2012-02-14 23:11:35)
Kedves Pali, Bojbéj a Dr.B.Gy. Alapítvény elnöke. És Bojbéjnak a 2-es Számú Általános Iskolához még annyi
köze van, hogy az iskola kibővítését a Bojbéj által nagyon agreált Izorep Kft végezte. Semmi se véletlen.

Syd  írta (2012-02-14 23:04:39)
Románia gyűlöli a magyarokat?Gratulálok a perelésért!
FÜGGETLEN ERDÉLYT!

kacsacs őr írta (2012-02-14 22:45:50)
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!!!
Mindenkinek igaza van!
nicsak nicsak kezdenek félni a hodákiak is vagy valamilyen jötmentek idegen területen?
A recept a megoldásra egyszerű: nem kell hagyni magunkat nekünk egyszerű embereknek, mert a nagy
politikusaink csak beszariak. Fel a fejjel mindenkinek küzdeni és küzdeni hadd legyen újra erdély az erdélyieké!!!

Valentin  írta (2012-02-14 22:22:28)
Legyen világos:nem azért juttatjuk a képviselöinket hatalomhoz,hogy jobban éljenek mint mi,hanem azért,hogy az
érdekeinket képviseljék.Aki ennyi év után is csak maszatol,magyaráz és magyarázkodik,azzal valami nincs
rendben.Húsz év!Két évtized az életünkböl,és még mindig ott vagyunk,ahol voltunk.Mindenki azt kapja,amit
megszerez magának.Amit mások adnak,azt bármikor el is vehetik.Ennyit a simulékonyságról.

Pali  írta (2012-02-14 22:18:27)
Remek ! Hat ide jutott az erdelyi magyarsag;megalazva,kigunyolva,bekiserve a nagy erdekkepviselet mellett (
vagy segitsegevel talan ? )!!! Hol vagy most Beluka ?????? A Bernady csoportnak pedig tiszta szivbol sok sikert
kivanok !

P.S. Bojbej elvtars veletlenul nem a Dr.Bernady Gyorgy kozmuvelodesi alapitvany elnoke ? Vagy kozben
kozruhelodes lett belole ?

cs.s.  írta (2012-02-14 21:57:50)
Jó lenne egy jó kis "kartát" kidolgozni azoknak, akik a tagjai akarnak lenni az új tanácsoknak. Minimum, hogy az
illető magyarul beszéljen a városi tanácsban. Azonkívül le kellene mindenki tegyen egy csomagot, amelyben
leírja, hogy milyen határozati tervezetei lesznek a magyar utca-, iskola- és intézménynevekkel kapcsolatban. Aki
havonta nem tesz le egy tervezetet, ami a magyarságot szolgálja, nincs mit keressen ott.

cs.s.  írta (2012-02-14 21:43:21)
Hajrá Ádám! Hajrá szülők! Hajrá Bernády csoport! Sajnos az RMDSZ, amikor többségben volt a városi
tanácsban, nem ütött az asztalra iskolanévadások ügyében. Ennek a levét isszák ma is a magyarok
Marosvásárhelyen. Nyárádszeredában háromszor ugrottunk neki, hogy a középiskola felvegye a Bocskai István
nevet, mert a kicsinyhitűség és a simulás itt is kezdett eluralkodni a tanácstagokon. Pedig minden rajtuk múlik.
Persze ez nekik is fontos kell legyen...



02-12  Nyílt levél az RMDSZ-hez a Bernády
iskolanévadás ügyében

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

02-05  Vass Levente: Kiáltvány Marosvásárhelyért!

02-03  A magyar történelmi egyházak papjainak
nyilatkozata Marosvásárhelyért

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

02-01  A moldvai magyartanárok egy csoportjának
állásfoglalása

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

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

Sandor  írta (2012-02-14 21:39:18)
Sok sikert szülők! Ti képviselitek valójában az erdélyi magyarok érdekeit! Izgulunk értetek és üdvözlet
Temesvárról!

István  írta (2012-02-14 21:30:23)
Oláhnak lenni valami egészen alantas, aljas, véres lelkű, rablólelkű, mocskos dolog. Alatta már nincs semmi.

Valentin  írta (2012-02-14 21:16:16)
Dr.C,igaza van!Milyen érdekes,mintha az európai normák kizárólag a rakoncátlan magyarok civilizálására
szolgálnának?!Hol van a nagyságos Európa ha a magyarok jogai sérülnek? Hol vannak a képviselöink,miért nem
vonulnak az utcára meghalni???!!!Böven van példakép,csak követni kell.Minket képviseltek,haljatok meg
értünk,ha nincs kiút.Mi mind ott leszünk,nem hagyunk magatokra,mint ti.

tuz  írta (2012-02-14 21:12:30)
Én ha tehetem, két lépés távolságot tartok a románoktól.

Dr. C írta (2012-02-14 20:58:06)
Van három magyar párt. Egyik a Parlamentben. Van miniszterelnök helyettes, három miniszter, alpolgármester,
helyi és megyei tanácsosok, sőt van egy közös (???) polgármesterjelölt, mondjam még?
Vannak európai normák, törvények stb. és mégis néhány szülő kell megvívja a harcot, Ők kell áldozatokat
hozzanak, érvényesítsék a jogainkat.
Sajnos, személyes tapasztalataim azt mondják, hogy ha nem sikerül, akkor Ők "viszik el a balhét", viszont ha
siker koronázza a tettüket, akkor az ügy végére "beszálló" politikusaink fognak pózolni az újságok első oldalain és
azt fogják nyilatkozni, hogy: megcsinálTUK!
Ezt nem szabad annyiban hagyni, a marosvásárhelyiek egy emberként kellene a szülők mögé álljanak, itt az
alkalom bebizonyítani, hogy nem lehet velünk bármit megcsinálni!

Káté  írta (2012-02-14 20:55:27)
Az európai sajtó ezzel foglalkozna inkább...

Gödri Miklós Szabolcs- Kálnok  írta (2012-02-14 20:43:23)
Gratulálok a marosvásárhelyi 2- es számú Ált. Isk. magyar diákok szüleinek ! Kitartás, ne hagyják magukat ! Csak
egymásra és az Úr Istenre számíthatnak. Ő adjon erőt, bölcsességet és összetartást is a küzdelmükben. Meg kell
születnie az eredménynek ! Ne riadjanak vissza a kitartó, elhúzódó polgári engedetlenségtől sem ! Meg lesz az
eredménye.

Salviae  írta (2012-02-14 20:33:31)
S akkor még csodálkoznak, hogy miért jobb nekünk a külön magyar iskola...

Hentesbárd  írta (2012-02-14 20:18:39)
Codrutát feljelenteni, igazgai tisztségből leváltani, ügyet Brüsszelbe / Budapestre kitálalni, továbbiakban CSAK
magyar nyelven kommunikálni.

tóducz endre  írta (2012-02-14 19:54:39)
Akkor stimmel.

tuxpenguin  írta (2012-02-14 19:32:35)
Codruta Baciut a felesege Nicolae Baciut-nak...

Valentin  írta (2012-02-14 19:22:57)
Egyértelmü.Brüsszelbe az üggyel.Minden ilyen üggyel.Az autonómia nem kérdés,hanem
válasz.SZABAD,FÜGGETLEN ERDÉLYT!

tóducz endre  írta (2012-02-14 19:22:32)
Ez igen kedves szülők. Gondolom, hogy ez a Baciut valami rokona az egykori Cuvantul liber-es Nicolae
Baciut-nak.

Imi  írta (2012-02-14 19:17:23)
Szorítok értetek! Jó látni,hallani hogy nem hagyjátok magatokat! :)

eva írta (2012-02-14 19:00:40)
ki bizonyitson ?az RMDSZ ?MAR 20 EVE "BIZONYIT" a sajat zsebere !!!

DarkLord  írta (2012-02-14 18:59:44)
A fene a hodáki parasztját! De látjátok, 1 magyarra kell legalább 6 oláh! Ennyire félnek!

blue77  írta (2012-02-14 18:40:11)
Asszta...ha valami hasonló Magyarországon fordulna elő, már ülésezne az ENSZ Bt...itt a lehetőség az
RMDSZ-nek, hogy bizonyítson és nemzeti érdekvédő szervezetként működjön...(bár sejtem, köszönik a
lehetőséget, de nem élnek vele...:( )

Korábban írtuk:
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