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 122  1 cikk nyomtatása  cikk elküldése
  

Név: 

Mennyi kettő + tíz ?

hozzászólok!

07-04  Kezdődik a IX. Partiumi Írótábor Nagyváradon

07-04  Magyarfalusi Napok, 10. alkalommal

07-03  Zsigmond Dezső: Aranykalyiba – ETV

06-30  Az Osztováta együttes is bemutatkozik az
Erdélyország az én hazám fesztiválon – VIDEÓ

06-29  IX. Felcsíki Hagyományőrző gyermektábor

06-29  Hargita Megyei Tárlat Gyergyószentmiklóson

A sors legnagyobb csapása, ha valakit csekélyke képességekkel és mérhetetlen ambícióval áldott meg. (Clapiers, Luc de,
Marquis de Vauvenargues (1715-1747), francia szerző)

 ajánló  

2012.07.04. | 11:11  Magyar iskolanévadás – Marosvásárhelyi szül ők
kálváriájáról a Kossuth Rádióban

Ajánlom 0

Noha többségében magyar gyerekeket képez, a marosvásárhelyi
2. Számú Általános Iskola, mégsem veheti fel a város egykori
polgármestere, Bernády György nevét. Ezt a témát járja körül
csütörtöki adásában a Határok nélkül.

A Határok nélkül, az MR1-Kossuth Rádió külhoni tematikájú
műsora a marosvásárhelyi 2. Számú Általános Iskola szülőinek
szélmalomharcával foglalkozik. A város általános iskoláit a
rendszerváltásig számmal jelölték, az intézményeket csak ezután
nevezhették el arra méltó személyekről. Noha a város összlakosságának majdnem a fele magyar, az
eddigi 13 intézményi névválasztásnál kizárólag a román érdekek domináltak. E nyilvánvaló
megkülönböztetés ellen harcol a Bernády György Iskolanévért Akciócsoport.

A szülői kezdeményezés célja, hogy a 2. Számú Általános Iskolát
a város egykori polgármesteréről, Bernády Györgyről nevezzék
el. Indokaik között szerepel, hogy az épületet egykor a magyar
politikus építtette, és az iskolában a magyar diákok tanulnak
többségben.

Az aktivisták egy éve folytatják harcukat, kérésükkel megkeresték
a város polgármesteri hivatalát, az önkormányzatot, a
tanfelügyelőséget, s tervük megvalósításához helyi és országos
politikusok segítségét is kérték. Az összeállításban László Edit
mikrofonja előtt megszólalnak a szülők, valamint az akciót
támogató Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) vezetője is.

„Beadványunkat eljuttattuk az Európai Parlament Petíciós
Bizottságához is – tájékozatja a műsor hallgatóit Szigeti Enikő
ügyvezető igazgató. – Véleményünk szerint Marosvásárhelyen
sérülnek az európai uniós jogok, nevezetesen: a sokszínűség és
a kulturális örökség megjelenítésének elve az állami

intézményekben. Noha az utcák névválasztásában számos pozitív példát említhetnénk, a döntéshozók
a rendszerváltozás óta az iskolák névválasztásánál a magyar véleményeket teljes mértékben
figyelmen kívül hagyták.”

Adás:  2012. július 5., csütörtök (MR1-Kossuth Rádió 18.30)
Tudósító: László Edit
Szerkesztő: Benkei Ildikó

Hirdetés

Támol  írta (2012.07.04. 13:48:16)
Ha azt nézzük,hogy mennyire érvényesülnek a magyarok jogai Erdélyben és milyen haladást sikerült elérni ezen
a téren, ha az ország állapotát nézzük és azt,hogy a magyarok jogait nem tisztelik,idegeit állandóan borzolják
különböző akciókkal, akkor elmegy az ember kedve az élettől.Ha mindezek ellenére szereted a szülőfölded vagy
van valamilyen hobbid,kedvtelésed vagy szenvedélyed,akkor lehet,hogy értelmesnek tűnik az életed
Erdélyben,de másképp nehezen bírod ki idegekkel.Lehet,hogy ez is a cél .Én úgy látom,hogy mégis az Isten tud
a legtöbbet lendíteni az ügyünkön.Ha látja (Isten),hogy az erdélyi magyarság összetart és remél(küzdve küzd és
bízva bízik)és állja a mindennapi sarat, biztosan mellénk áll és előbb-utóbb a politika szintjén is számunkra
kedvezően alakulnak majd a dolgok.De a pusztán emberi fáradozás nem elég : kell az áldás, az isteni segítség
is.Ha az ember csak egymaga küzd, kudarcot vall,bármilyen nemes dolgokért is harcol,elkeseredik és feladja.Ha
a mindenható az oldalán áll,akkor nincs ellen,ami megállíthatná.(sokszor idézték már,de : Ha Isten velünk,ki
ellenünk?)
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Válasszon a listából :

 Autonómia  Ajánló

 Dokumentum  Életmód

 Gazdaság  Hátrányban

 Hitvilág  Jótékonyság

 Kisrégió  Kultúra

 Könyv  Környezetünk

 Közéletünk  Magyarország

 Mozaik  Múltidéző

 Néphagyomány  Oktatás

 Pályázat  Publicisztika

 Sport  Társmagyarság

 Tud-tech  Turizmus

 Világ  Zenesarock

Az ön megszólítása:

E-mail:

feliratkozom leiratkozom

Édes puliszkaszeletek

06-30 | 08:58  Nem akar
magyar szót hallani Lia
Olguţa Vasilescu (4478)
06-29 | 10:14  Fölösleges a
származást firtatni? –
Megváltozhatna a román
történetírás (2334)
07-03 | 13:08  Sérti a fülét a
„székely" szó Kovászna
megye prefektusának –
VIDEÓ (1866)
06-30 | 09:25  A nagy kérdés
(1682)

 keresés

07-04 | 14:22  Mérföldkőhöz
érkezett a Windows 7
07-04 | 14:16  Az RMDSZ
visszautasítja Traian
Băsescu államfő vádjait
07-04 | 14:11  A
marosvásárhelyi SZÍNI
Kisvárdán
07-04 | 14:04  A román lapok
államcsínyről és a
demokrácia megvédéséről
írnak
07-04 | 13:57  A táblagépek
2016-ra megelőzik a
hordozható
számítógépeket
07-04 | 13:45  Nem csak
humorizálnak –
Öregjeinket idézik meg a
Székely Góbék
07-04 | 13:41  Új részecskét
találtak a CERN kutatói
07-04 | 13:38  Répás
Zsuzsanna: a román
bíróság alapvető európai
jogelveket vesz semmibe
– VIDEÓ

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek

"...Románia hogy fog
kilábalni..." Tudja mit,
lap... (33 perce)

A prefektusnak nincsen
semmi koze a
kozpenzhez ! ,...az igaz...
(36 perce)

Hoh...remélem hogy
bepall közéjük ezután a
nunió...ez nagyon... (43
perce)

Egy szánalmas,
liberálkomcsi
nemzetpusztító
próbálkozásai. &... (45
perce)

Ha azt nézzük,hogy
mennyire érvényesülnek a
magyarok jogai E... (49
perce)

Hát igen Krisztusban
szeretett atyámfiai,
lassan-lassan mind... (55

 Pásztortalálkozó Alcsíkon



filmajánló
07-03  Pontgrafikai kiállítás a Hagyományőrzési
Forrásközpontban Székelyudvarhelyen

07-03  Ezer Székely Leány Napja – Névre szóló
bejegyzési kártyák – VIDEÓ

07-03  Túraajánlat – Honismereti biciklitúra
Dél-Erdélyben

07-03  Rendezvények, koncertek a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeumban

07-03  Rajkó Művészegyüttes a P’amendében

07-03  Beláthatatlan – 17. Minimum Party alkotótábor
és szakmai fórum Kászonban

07-01  Ingyenes nyári filmvetítések Románia-szerte

06-28  Közeleg a 8. EMI-tábor!

06-28  Pénteken kezdődnek a Csűrszínházi Napok
Mikházán

06-28  Erdélybe száll a páva

06-28  RTV Magyaradás – Műsorajánló

06-28  Nagy Emma könyvének bemutatója
Székelykeresztúron

06-27  Csütörtöktől kezdődik!!! – „Együtt erő vagyunk,
szerteszét gyöngeség”

06-27  A magyar unitáriusok ünnepe –
Egyházegyesítő zsinat a közmédiában

Médiapartnerek

06-29 | 21:05  Három év
börtönbüntetésre ítélte a bíróság
a Mikó-per vádlottjait (1579)
06-29 | 13:52  Támadja a Székely
Szigetet a háromszéki prefektus
(1446)
06-30 | 21:30  Pontát és Kövért is
felelőssé tette a német lap (1425)
07-01 | 23:19  Ponta ajánlata
Basescunak: mondjunk le

Tudta, hogy a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
honlapjáról többek között az
alábbi magyar nyelv ű űrlap is
letölthet ő?
Kérvény a tevékenység
folytatásának munkabiztonsági és
munkaegészségügyi
engedélyezésére (Cerere şi
declarare pe propria răspundere
pentru autorizarea desfăşurării
activităţii din punct de vedere al
securităţii şi sănătăţii în muncă)

Éljen a jogával, használja!

Kérjük, árulja el, ön honnan
látogatja leggyakrabban az
Erdély.mát!

Válaszlehet őségek
Korábbi szavazások

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 ]

Ádám Balázs Beke

Kádár Fülöp Emese

Erdély.ma

16,369 ember kedveli: Erdély.ma

Tetszik

Horváth Piroska:  Tudta,hogy
nincs tovább!!! (1 napja)

Pelusss:  Egyik, másik (2 napja)

Ottholtanya:  A baba-hasfájás
két fajtája (5 napja)

Fábián Kornélia:  Na cső! (1
hete)

Árus Zsolt:  Butaság,
inkompetencia, törvénysértés...
(1 hete)

[ Erdély Ma  - egy szebb holnapért . Minden jog fenntartva. Impresszum  ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide  kérjük.]

[ Az Erdély Ma tárhelyét és naptárait a Next-IT biztosítja. ]
[ Weboldalkészítés: Elistaria | Honlapkészítés: MAhonlap | Háromszéki falvak | Játékshop webáruház és játékbolt ]

Hirdetés
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