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 438  1 cikk nyomtatása  cikk elküldése
  

Az ember akkor szűnik meg gyerek lenni, amikor rájön, hogy ha beszél a bajairól, ez nem változtat a dolgokon. (Pavese,
Cesare (1908-1950), olasz regényíró)

 közéletünk  

2012.06.28. | 21:47  Mikorra várható a Dr. Bernády György iskolanév
Marosvásárhelyen? – AUDIÓ

Ajánlom 3

A Dr. Bernády György Iskolanévért Akciócsoport valamint a Civil
Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) tagjai tegnap délelőtt a
marosvásárhelyi G-pont kávéházban tartott sajtótájékoztatón
számoltak be az eddig megtett útról, s adták át próbálkozásaik és
kudarcaik írott dokumentumgyűjteményét a jelen levő
újságíróknak. Ezekben arra keresik a választ, hogy kit terhel a
felelősség azért a kudarcért, hogy 2-es számú általános iskolát
nem sikerült dr. Bernády Györgyről elnevezni, akinek
emléktáblája ott található az iskola bejáratánál. Továbbá azt
szeretnék tudni, hogy mikorra várható a valós névadás megvalósulása.

Ha azok, akiken múlik, nem tartják lehetségesnek, őszintén meg kellene mondani, ha viszont
megvalósíthatónak érzik, akkor felületes látszatintézkedések helyett cselekedni kellene – vélekednek a
szülők. Eddig ugyanis bárhova fordultak, mindenki azt próbálta nekik elmagyarázni, hogy a
marosvásárhelyi tanács 2011 decemberében sürgősségileg beterjesztett határozatát, amelyet
egyhangúlag szavaztak meg a képviselők, miért nem lehet életbe léptetni.

Maria Cioban, a polgármesteri hivatal jogász végzettségű jegyzője, aki az ügy közigazgatáson belüli
törvényes képviselője kellett volna legyen, a szülőknek kijelentette, a névadásról szóló határozat
annyira gyenge, hogy azt meg sem lehet támadni a közigazgatási bíróságon. A jegyző véleménye
szerint a névadás nem a városi tanács dolga, másrészt a határozat nem tartalmaz időpontokat, s a
névadás elindítására vonatkozó megfogalmazás lefékezi az ügymenetet. Egyes tanácsosok szerint a
jegyző maga alakította ilyen „gyengévé” az iskolanévadást tartalmazó határozatot, aki a polgármester
utasítására a magyar közösséget érintő ügyekre vonatkozó határozatokban a határidőket és a
megvalósítást garantáló jogi részeket mellőzi. Ezért jutottak hasonló sorsra a kétnyelvű iskolai
homlokzati táblák s a kétnyelvű utcanévtáblák is. Ha ez köztudott, miért nézte el az alpolgármester és
a tanácsosok? – tették fel a kérdést a szülők. Az akciócsoport tagjai azt nehezményezik, hogy az
RMDSZ részéről nem jelöltek ki egy felelős személyt, aki pontosan követte volna az ügy menetét,
annak ellenére, hogy erre vonatkozó kérésüket Csegzi Sándor volt alpolgármesternek is átadták.

A megvalósítást megnehezítette, hogy a határozatban az is szerepelt, hogy egy másik
marosvásárhelyi iskolát Emil Dandea polgármesterről nevezzenek el, miközben már létezik egy ilyen
nevű iskola Vásárhelyen. Ezt azonban nem a határozat meghozatalakor tették szóvá a tanácsosok. A
városrendészeti osztály pedig erre hivatkozva utasította el a szükséges lépések megtételét, Horvat
Camelia jogász, akit az akciócsoport tagjai többször felkerestek, csupán arról volt hajlandó tájékoztatni
a szülőket, hogy miért nem lehet a névadást megvalósítani. Az Emil Dandeáról szóló anyag hiányára
hivatkozott a megyei névadó bizottság is, amikor döntéshozatal nélkül küldték vissza az iratcsomót a
polgármesteri hivatalnak.

Azzal, hogy sürgősségi eljárásként vitték az ügyet a tanács elé, jogi alapot biztosítottak a jövőbeli
feljelentéseknek. Amivel élt is Cornel Brişcaru volt polgármesterjelölt, aki a közigazgatási bíróságon
támadta meg a határozatot.

Ezt városi tanácsosként Dumitru Matei főtanfelügyelő is megszavazta, s később újságírók jelenlétében
ígérte meg a szülőknek, hogy őszire az iskola homlokzatán lesz a Bernády név. Az akciócsoport által
beadott petícióra azonban, amely a névadást támogató több ezer aláírást tartalmazta, 30 nap helyett
az intézmény jogászainak aláírásával négy hónap múlva adott értelmezhetetlenül zavaros választ,
amelyben ráadásul Marosvásárhelyt összekeverték Dicsőszentmártonnal. A megígért helyesbítésben
viszont, amelyet Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes nem írt alá, az áll, hogy a városi tanács 2012.
januári ülésén az iskolahálózatot úgy szavazták meg, hogy abban a szóban forgó tanintézmény 2-es
Számú Általános Iskolaként szerepelt, ezért a névadásra már csak a 2012-13-as tanévben kerülhet
sor.

Dorin Florea polgármester pedig, aki állítólag támogatta az elnevezést, válaszra sem méltatta a
szülőket.

A Hivatalos Közlöny 2012. februári számában az új közoktatási törvény alapján megjelent 6.564-es
miniszteri rendelet szerint azokban a helységekben, ahol nemzeti kisebbségek élnek, ezek
számarányának megfelelően az oktatási intézményeket a kisebbségek jeles személyiségeiről kell
elnevezni, a kisebbségeket képviselő szervezet kérésére. A névadás a helyhatóság feladata, aminek
meg kell előznie a tanfelügyelőségnek az iskolahálózat megszervezésére vonatkozó kérését.

Törvényes alap tehát van, ezért az új alpolgármesternek és azoknak, akik a város lakóinak a
képviseletét felvállalták, sokkal határozottabban és az esetleges félrevezetésekre jobban odafigyelve
kellene szerepet vállalniuk abban, hogy meg is valósuljon. Ez derült ki a Dr. Bernády György
Iskolanévért Akciócsoport és a CEMO által összeállított anyagból, amely a „mikorra várható a valós
névadás?” kérdésre keresi a választ.

Bodolai Gyöngyi
e-nepujsag.ro

Hallgassa meg László Edit kapcsolódó
összeállítását, amely a Marosvásárhelyi
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Váradi diós lepény

06-30 | 08:58  Nem akar
magyar szót hallani Lia
Olguţa Vasilescu (4149)
06-29 | 10:14  Fölösleges a
származást firtatni? –
Megváltozhatna a román
történetírás (2101)
06-27 | 15:32  Törölték Nyirő
József temetési
engedélyét – VIDEÓ
(1752)
06-27 | 12:16  Ismét

 keresés

07-02 | 18:50  Jubilál az
Incitato – Bálványosfürdőn
az „álomló"
07-02 | 18:21  Grafénnel
leheltek új életet Edison
akkumulátorába
07-02 | 18:10  Emlékművet
állítottak a mezőtelki
hősöknek
07-02 | 17:17  Borboly
Csaba: amit az RMDSZ
SZKT-ülésén nem tudtam
volna elmondani
07-02 | 16:19  Kezdődik a
visszaállamosítás?
07-02 | 16:15  Basescu: a
Dunától délre fekvő
országok biztonságának
feltétele az EU- és
NATO-tagság
07-02 | 15:34  Bombát
találtak a Maros borzonti
hídjánál
07-02 | 15:29  Polgárőrséget
szerveznek
Gyergyószentmiklóson
07-02 | 15:27  Újabb

Képeket nézegethet
és tölthet fel ITT
A legsikeresebbek

Főleg a sör, hidegen......
(5 órája)

"...Hallja kentek? sem ide
nem, sem oda nem fütyöl
a m... (5 órája)

Na! Holló a hollónak
kivájja?... (5 órája)

A "békés" iszlám
bizonyít.... (6 órája)

Na ez jó hír! Le a
kalappal. Kezdem
megszeretni Angliát.... (6
órája)

T. gogo! A teóriáját
kiegészíteném azzal a
gondolatmenettel... (6
órája)

Örülök a hírnek és
gratulálok a legszebb
ERDÉLYI falunak.... (6
órája)

Csongi, reménykedni

 Böjte Csaba Szent István-tervére



Név: 

Mennyi kettő + egy ?

hozzászólok!

06-28  Kivonultak az RMDSZ-es tanácsosok a
Szatmárnémeti Helyi Tanácsának üléséről

06-28  RMDSZ-belviszály Szentegyházán – VIDEÓ

06-28  Liberális jelöltet támogatott a néppárt
Nagyborosnyón

06-28  Egyelőre börtönben marad Adrian Nastase

06-28  Lemondott a Bukaresti Egyetem Jogtudományi
Karának dékánja

06-28  Hétfőtől elektronikus receptet is írnak

06-28  Nem vesz részt Basescu az Európai Tanács
ülésén

06-28  „A változásra szavaztak” – interjú Kovács
Lászlóval, Előpatak polgármesterével

06-28  A Jogtudományi Kar nem vizsgálja felül Ponta
disszertációját

06-28  Kárpótolják a Dacia-betéteseket

06-28  Nem kell fizetni az egészségügyi kártyáért

06-28  Victor Ponta-nak le kell mondania, ha
megalapozottak a vádak

06-28  Leváltással fenyegetett miniszterek

06-27  Elektronikus adatbázis a kisebbségekre
vonatkozó törvényekről

06-27  Nyirő-ügy: Kövér bízik a román jogállamban –
VIDEÓ

06-27  Fejleszteni akarják Barótot

06-27  Alkotmányellenes a parlament által elfogadott
új választási törvény – AUDIÓ

06-27  Testvérvárosi viszony Székelyudvarhely és
Budapest között? – VIDEÓ

06-27  Németh Zsolt: nincs törésvonal a Fideszen
belül – VIDEÓ

06-27  Basescu utazhat az EU-csúcsra az
alkotmánybíróság szerint

Márton L.  írta (2012.06.29. 15:11:31)
Tisztelet és elismerés a Akciócsoport valamint a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) tagjainak. Kitartást!
Sajnos ezzel az RMDSZ-el soha nem lesz Bernády iskola.
Ahogy az új alpolgármesterről írta egy olvasó, az Florea alkalmazottjaként a magyar földeket játszotta át a
polgármesternek és a románoknak, a régi alpolgármester pedig Florea tanácsadója lett. (Frunda meg az RMDSZ
a kampányban pedig le akarta váltani Floreat! Sic!)
Nem lesz itt magyar világ, még mutatóban sem...csak még sokat vezessen az RMDSZ!

Korábban írtuk:

Médiapartnerek

gyalázza a magyarokat a
szociáldemokrata alelnök (1724)
06-30 | 09:25  A nagy kérdés (1555)
06-27 | 08:29  Médiacirkusz
Nastase öngyilkossága? (1505)
06-29 | 21:05  Három év
börtönbüntetésre ítélte a bíróság
a Mikó-per vádlottjait (1463)
06-30 | 21:30  Pontát és Kövért is
felelőssé tette a német lap (1222)
06-29 | 13:52  Támadja a Székely
Szigetet a háromszéki prefektus

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 ]

épített konferencia zajlott
Budapesten

Balázs Emese Beke

Ádám Kádár Fülöp

Erdély.ma

16,362 ember kedveli: Erdély.ma

Tetszik

Horváth Piroska:  Tudta,hogy
nincs tovább!!! (5 órája)

Pelusss:  Egyik, másik (6 órája)

Ottholtanya:  A baba-hasfájás
két fajtája (3 napja)

Fábián Kornélia:  Na cső! (6
napja)

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

Tudta, hogy a Nemzeti
Kisebbségkutató Intézet
honlapjáról többek között az
alábbi magyar nyelv ű űrlap is
letölthet ő?
Kérvény munkanélküli segély
megítélésére (Cerere pentru
acordarea indemnizaţiei de şomaj)

Éljen a jogával, használja!

[ 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. ]
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