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A tanintézet vezetőtanácsának jelenlegi összetétele: két magyar és két román nemzetiségű tanár, két
magyar és egy román tanácsos, egy román nemzetiségű tag a polgármesteri hivatal részéről, illetve
egy román és egy magyar nemzetiségű szülő.

„Jelenleg öt-öt magyar és román tagja van az iskolaszéknek. Még három személyre van szükség
ahhoz, hogy teljes legyen: egy szülőre és két tanárra. A következőkben minden azon múlik, hogy kik

lesznek ezek, vagyis az, hogy a két nemzetiség közül melyik lesz az, amelyik jobban tud mozgósítani”
– mondta kérdésünkre Horváth Kovács Ádám, az iskola szülői bizottságának tagja.

A Marosvásárhelyi Tanácsot magyar részről a jövőben Benedek István és Csegzi Sándor képviseli
majd az iskolaszékben. „Az iskola tanácsának nemzetiségi arányát sikerült megváltoztatni. Ez a
jövőben azt jelentheti, hogy amennyiben az iskolaszék kedvező döntést hoz, úgy kikerülhet az épület
homlokzatára a dr. Bernády György nevét tartalmazó tábla” – mondta Peti András tanácsos.

Az önkormányzati képviselő felhívta társai figyelmét arra, hogy az oktatási törvény értelmében minden
olyan iskolának a vezetőtanácsában, illetve a vezetőségében kell lennie magyar nemzetiségű
képviselőnek, amelybe kisebbségi nemzethez tartozó diákok is járnak. „Vezetőségi szinten, ha az
igazgató román, akkor az aligazgatónak magyarnak kell lennie. Ugyanígy a vezetőtanácsban is kell

lennie legalább egy kisebbségi képviselőnek” – mondta.

Politikai alapon nem váltják le az igazgatót

Peti András önkormányzati képviselő ismételten kérte a szintén helyi tanácsos Dumitru Matei
főtanfelügyelőtől, hogy váltsa le a Dr. Bernády György Általános Iskola vezetőjét. „Nem politikai alapon
kértem, hanem azért, mert bebizonyosodott, hogy az igazgatónő nem ura a helyzetnek, nem tudja
megoldani azt” – mondta Peti András. Dumitru Matei erre mindössze annyit mondott, politikai alapon

Bernády-ügy: hátra van még a neheze

Öt román és öt magyar nemzetiség ű tagja van jelenleg a marosvásárhelyi Dr. Bernády G yörgy
Általános Iskola vezet őtanácsának, miután a Marosvásárhelyi Tanács csütört öki ülésén két
magyar és egy román nemzetiség ű önkormányzati képvisel őt jelölt ki. Még három tagra van
szükség az iskolaszék megfelel ő működéséhez.
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nem válthat le egyetlen igazgatót sem.
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4. Piricske 2012.03.31., szombat [02:07]

Elég szégyen és szomorú az, hogy egyetlen iskola magyar nevéért ilyen harcokat kell vívni.
Miért hagyták, hogy idáig fajuljon a helyzet Vásárhelyen? Az RMDSZ vezérek zöme ott él.
Székelyföldön külön magyar iskolahálózat van, az iskoláknak magyar neveket adtak,
Vásárhelyen meg gyáván meglapultak.22 év után kezdik, amit mások már régen megtettek
és ezt is a SZÜLŐK indították el!

VÁLASZ

3. hulyek eggyutt 2012.03.30., péntek [08:56]

Rossz a megkozelites, "politikai alapon" NEM LEvaltani kell, a "politikai alapon" kinevezett
jelenlegi vezetot, hanem "politikai alapon" egy masokat kell KINEVEZNI, es a regit sok
dicserettel s..gbe rugni.

VÁLASZ

2. Marosszéki 2012.03.29., csütörtök [21:13]

Milyen szép lenne ha nem a valamely nemzetiséghez való tartozás döntene, egy civilizált
országban normális dolognak számító kérdésben. Romániában erre sajnos még párszáz
évet várnunk kell.
Ekkor, párszáz év mulva élő utódainknak, újra kell kezdeniük a harcot az ország (Romania)
roma többségével.

VÁLASZ

1. vásárhelyi2 2012.03.29., csütörtök [17:17]

Politikai vonalon nem váltható le semmilyen igazgató,csak kinevezhető.Természetes és
normális,mint az 1 x 1.

VÁLASZ

Wass Albert regényei Maria Treben: Gyógyfüvek


