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19:55 3 év börtönbüntetést kapott Remeş és Mureşan
ex-agrárminiszter

18:08 A Gyulafehérvári Főegyházmegye is támogatja
az RMDSZ beiskolázási kampányát

17:23 Voltak gondok a villamosenergia-ellátás terén,
de nincs vészhelyzet

14:21 Ungureanu szerint most nincs fennakadás a
villamosenergia szolgáltatása terén

13:45 Újabb tüntetés Kolozsváron: most a görögökkel
szolidárisak az aktivisták

11:15 Visszavonták a narancssárga jelzést

10:58 Leváltották hétfőn a Transelectrica elnökét

10:49 Erdély-szerte zajlik a Minden magyar gyermek
számít kampány

10:18 Lezárták a forgalmat Vrancea és Buzău megye
Kovászna megye felé vezető országút-
szakaszain

10:10 Egészségügyi tárca: támogassák ingyenes
gyógyszerekkel a kársújtott lakosságot a
gyógyszergyártók

09:37 207 hajléktalan került menedékbe hétfőn

09:01 Június 10-én tartanák a helyhatósági
választásokat
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ADD A PÉNZT ÉS FUSS
Marosvásárhely: a 2-es iskola igazgatónője a
rendőrséggel vitette el az adományozó szülőt

Az intézmény vezetője visszautasította a magyar nyelven írt
adománylevél iktatását, és rendőrt hívott. A szülő fellebbez
az 500 lejes bírság ellen.

H I R D E T É S

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 szerelték, illesztették a körülbelül 1000 lej
értékű feliratokat.

Kedden Horváth-Kovács Ádám, az egyik szülő, a magyarul
megfogalmazott, kétnyelvű táblákhoz kapcsolódó
adománylevelet szerette volna iktatni az iskola titkárságán.
Az intézmény vezetője, Codruţa Băciuţ a szponzori
szerződés átadásakor közölte, hogy Romániában a hivatalos
nyelv a román, és visszautasította a szponzori szerződés
iktatását. Mivel a szülő nem volt hajlandó román nyelven
megfogalmazni a beadványt, az intézményvezető a helyi
rendőrséghez fordult, amely hat rendőrt küldött az iskolába.

Az adománylevelet benyújtó szülő kérte az igazgatónőt,
hogy hívja fel Illés Ildikót, a Maros megyei
főtanfelügyelőhelyettest és kérdezzen rá, jogos-e a magyar
nyelvű beadvány vagy sem. Jelenleg nem tudni, hogy Illés
Ildikó mit válaszolt telefonon az iskolaigazgatónak, viszont
az intézményvezető a rendőrökkel elkísértette a szülőt.

Reagálnak az érintettek

Horváth-Kovács Ádám a Transindex megkeresésére elmondta, a

rendőrök illetéktelen behatolásra hivatkozva vitték be, és 500 lej

büntetés kifizetésére kötelezték. A szülő hozzátette, fellebbez a bírság

ellen. Kutasi Nimród , a szülőket tömörítő Bernády akciócsoport tagja

lapunknak kijelentette, hatáskör túllépés miatt feljelentik Codruţa Băciuţ

igazgatót, valamint kérni fogják az igazgató és Illés Ildikó főtanfelügyelő

helyettes lemondatását. “Megdöbbenéssel vettük tudomásul az esetet,

egyértelmű túlkapás az igazgatónő részéről, ez ellen fel kell lépni, nem

hagyjuk annyiban” - fogalmazott Kutasi. Hozzátette: a szülők egész

hétvégén a táblák felszerelésén dolgoztak, akkor az igazgatónő nem

hívta a rendőrséget, ma pedig arra hivatkozott, hogy a szülő az iskola

belső szabályzatát figyelmen kívül hagyva, nem jelentkezett be a

szolgálatos diáknál.

A rendőrségnek az igazgatónő elmondta, szabálytalanság
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Lemondott a kormány:

 Már rég ideje lett volna 33

 Miért pont most? 31

 Semmi sem változott 128

 Sokkal jobb lesz az új kormány 10

 Sokkal rosszabb lesz az új kormány 5

 Kár, mert jól végezték a dolgukat 26

 KORÁBBI SZAVAZÓGÉPEK

Marosvásárhely: a 2-es iskola igazgatón ője
a rendőrséggel vitette el az adományozó
szülőt
"az intézményvezető a helyi rendőrséghez fordult,
amely hat rendőrt küldött az iskolába." talan ez
(...)
[bacsa, 2012 február 14 19:03]

Miért tüntettem az ACTA ellen?
Épp azt néztem a felvételeken. Ez a mozgalom
anonim. Ez a mozgalom mindenkiért van. Ez a
mozgalom (...)
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Megosztás:

Erdélyi Prémium Cégkatalógus
Erdély első magyar nyelvű
prémium cégkatalógusa.
A költséghatékony promoció!
www.cegek.ro

Kedvezményes bérlakások
egyetemi oktatóknak
Az Iskola Alapítvány pályázatot
hirdet, 1 egyszobás
kedvezményes bérlakás
igénylésére

történt, hiszen az adománylevelet iktató személy nem
jelentkezett be az iskolaszolgálatos diáknál, úgy, ahogy az
iskolai szabályzat előírja. Az intézmény igazgatója viszont
nem említette meg a rendőrségnek, hogy amikor a
kétnyelvű táblákat szerelték a szülők, akkor sem
jelentkeztek be, és nem is kellett, hiszen az iskolának
nyújtottak egy nagy értékű adományt, nem
törvénytelenségre készültek.

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 (CEMO)
feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes
Tanács (CNCD) elmarasztalta a 2-es Általános Iskolát,
valamint az Európa, Dacia és Liviu Rebreanu
marosvásárhelyi két tannyelvű 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 hivatott pótolni.
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[Zod of Khandor, 2012 február 14 18:49]

Csángóügy: az ellentétek feloldását és
párbeszédet szorgalmaz Böjte Csaba
Van megoldás: a szűkes anyagi erőforrásokat
olyan közösségek támogatására kell fordítani
amelyeknek (...)
[Kismiska, 2012 február 14 17:20]

ACTA: mi ellen tiltakozunk?
@Sisak Tamás: Ha valaki leírja a jól sikerült
süteményed receptjét, és otthon ő is megsüti, az
(...)
[Sisak Tamás, 2012 február 14 15:55]

ACTA: mi ellen tiltakozunk?
@Sisak Tamás: a torrentezés nem egyenlő azzal,
hogy valaki lop a kamrámból... inkább azzal, hogy
én (...)
[Sisak Tamás, 2012 február 14 15:41]

Egyre több lengyel lép ki a katolikus
egyházból
szimpi ez a Tomasz szerzetes :) (...)
[nihil, 2012 február 14 14:57]
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9 people recommend this.
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9 people recommend this.
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Lányi Szabolcs: Világító fehérjék. A
természet csodáitól a biotechnológiáig
17:44 Közzétéve: 2011 nov.

Korodi Szabolcs: Faluképvédelmi
stratégiák Székelyföldön
13:08 Közzétéve: 2011 nov.

Zsigmond Csilla: A romániai pártrendszer
alakulása
13:53 Közzétéve: 2011 okt.

Ábrám Zoltán: A székelyföldi magyarság
egészségügyi helyzete
13:05 Közzétéve: 2011 okt.

Barabás Réka: Régi anyagok, új
tulajdonságok: biokerámiák
14:05 Közzétéve: 2011 okt.

Pál Zoltán: Csapvíz, kútvíz, borvíz:
innivaló mítoszok
13:35 Közzétéve: 2011 szept.
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Gabrie lla Петро Szabolcs Zoltán

3,634 people like Transindex.ro.
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PRIKULICS

Sajátosan erdélyi, alakváltoztató, antropozoomorf
hiedelemlény. A farkasember vagy werwolf/loup
garou alakja a görög-római, a szláv és a germán
mitológiában, valamint a legtöbb európai és
balkáni mitológiában ismert. A középkori és újkori
Európában több hullámban csapott végig részben
az embert és állatot megtámadó állatoktól (kutya,
farkas), részben a városi utcákat ellepő és a
falvakon átvonuló ismeretlen [...]
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