
Már hatezer személy írta alá azt 
a petíciót, amelyben a marosvá-
sárhelyi szülők akciócsoportja 
arra szólítja fel az RMDSZ helyi, 
megyei és országos vezetőit, 
hogy támogassák a 2-es számú 
általános iskola névadásának 
ügyét. A szülők ugyanis azt sze-
retnék elérni, hogy az általános 
iskola az egykori polgármester, 
Bernády György nevét vegye fel. 
A helyi PSD azonban ugyancsak 
kampányol a névadás mellett: 
Adrian Păunescunak állítana így 
emléket.

Hírösszefoglaló

A szülők közleményükben rá
mutatnak, szerintük az isko
la névadásának ügye nem 

valósulhat meg politikai, valamint 
civil érdekérvényesítés, sem egységes 
akarat nélkül. Az aláírásokat egy, 
november első hetében sorra kerülő 
kerekasztalbeszélgetés alkalmából 
nyújtják át a meghívott szövetségi 
politikusoknak, akikkel konkrét 
javaslatokról, lépésekről, tervekről, 
jövőbeni stratégiákról szeretnének 
egyeztetni, illetve ismertetik a szülői 
akciócsoport további lépéseit. 

A marosvásárhelyi 2es számú 
általános iskola a város egyik leg

régebbi tanintézménye, amelyet 
Bernády polgármestersége idején 
alapítottak a XX. század elején. A 
városban az elmúlt húsz évben egy
egy személyiségről keresztelték el az 
addig csak számokkal jelölt vegyes 
általános iskolákat, amelyekben 
román és magyar tagozat egyaránt 
működik. A kizárólag magyar 
tannyelvű Bolyai Farkas Elméleti 
Líceumon kívül azonban Marosvá
sárhelyen jelenleg egyetlen magyar 
személyiségről elnevezett általános 
iskola sincs, annak ellenére, hogy a 
lakosság felét teszi ki a magyarok. 
Az iskolák elnevezéséről ugyanis 
elsősorban a tanintézmények tanári 
karának kell döntenie, és e testüle
teknek többségét rendszerint ro
mán pedagógusok alkotják.

A városban még két iskola ma
radt név nélkül. Az egyik a 2es 
számú általános iskola, amelynek 
elnevezésére a jövő évi önkormány
zati választáson polgármesterje
löltként indulni készülő Cornel 
Brişcaru helyi szociáldemokrata 
politikus tett javaslatot. Ő azt 
javasolta, hogy az iskolát Adrian 
Păunescu néhai román költőről 
nevezzék el, és a város egyik orto
dox temploma elé szobrot is állít
sanak neki.

Ennek érdekében aláírásgyűjtést 
indított a Szociáldemokrata Párt 
(PSD) helyi szervezete. Nyomukban 
az RMDSZ marosvásárhelyi szerve
zete is aláírásgyűjtésbe kezdett, még
pedig arról, hogy az iskolát a város 
fejlesztésében meghatározó szerepet 
játszó Bernády Györgyről nevezzék 
el. Petíciójukat az RMDSZnek cí
mezték: „Felkérjük Önöket, hogy a 
politikai érdekérvényesítés eszközei
vel képviseljék ügyünket, tűzzék azt 
zászlajukra és harcolják ki a Bernády 
György Általános Iskola elnevezést. 
Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi 
politikai és gazdasági helyzetben 
ezt az iskolát nem lehet politi
kai lobbi bevetése nélkül magyar 
személyiségről elnevezni. Kérjük 
Önöket, hogy a jelenlegi iskolai év 
első félévének végéig, 2011. decem
ber 31ig konkrét politikai lépések 
megtételén keresztül, és nem újabb 
ígéretek megfogalmazásával, ér jék 
el, hogy az iskola Bernády György 
nevét viselje. A jelenlegi akciónkkal 
az év végéig várunk megoldásokat, 
ha ezek nem valósulnak meg, újabb 
lépéseket fogunk tenni. Elhatá
roztuk, hogy küzdelmünket addig 
folytatjuk, ameddig gyerekeink isko
lájának homlokzatára fel nem kerül 
Bernády György neve.”

Bernády vagy Păunescu iskola? Marosvásárhelyen csak egy magyar személyiségről elnevezett iskola működik fotó: edu.ro
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> Székelyföldről érkezik a legtöbb hamis 
segélyhívás a 112-es telefonszámra. Csak va
lamivel több mint 1400 személyt büntettek 
meg a hatóságok, mert hamisan tárcsázták 
a 112es segélyhívó számot. A Különleges 
Távközlési Szolgálat adatai szerint az elmúlt 
három hónapban több mint négy és fél mil
liószor tárcsázták a 112es sürgősségi számot, 
és ezeknek a hívásoknak a 68 százaléka bizo
nyult hamisnak. A hatóság a legtöbb bünte
tést Gorj, Suceava és Teleorman megyében, 

valamint a fővárosban rótta ki, de a jelentés 
szerint a legtöbb hamis hívást Hargita, Maros 
és Kovászna megyében jegyezték.

> MOGYE: nem teljesíthetők a tan-
ügyminisztérium kérései. Nem teljesíthetők 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem (MOGYE) chartájának módosítá
sára vonatkozó tanügyminisztériumi kéré
sek, mivel a javasolt elképzeléseket a szená
tus nem hagyná jóvá – mondta Constantin 
Copotoiu, az egyetem rektora az Agerpres 
hírügynökségnek. Az intézményvezető hoz

zátette: a dokumentumot hatályos törvények 
alapján alkották meg, az elképzelések szerint 
pedig olyan előírásokkal kellene kibővíteni, 
amelyek sem a törvénnyel, sem az egyetemi 
autonómia elvével nem egyeztethetők össze. 
A rektor szerint a politikai szférának nem 
kellene beleavatkoznia a MOGYE belügyé
be, ezzel ugyanis sérül az új tanügyi törvény 
által előírt intézményi autonómia. A rektor 
hozzátette: a február 9én hatályba lépett 
tanügyi törvény előírja, hogy a megfelelő 
életkor betöltése után az oktatókat azonnal 
nyugdíjazni kell, az egyetemről mégsem tá

volítottak el egyetlen tanárt sem. Úgy véli, 
a magyar vonal létrehozásának számos aka
dálya is van. Elképzelhetetlen, hogy minden 
magyar diák saját nyelvén tegye le a doktori 
vagy rezidensvizsgáját, hisz nem rendelkez
nek megfelelő számú szakemberrel, akik a 
kisebbségi hallgatókkal foglalkozni tudná
nak. Egy külön tagozat infrastrukturális be
ruházást is feltételez, amelyre jelenleg nincs 
fedezet. Továbbá egy romániai orvos kény
telen a többség nyelvén megtanulni a szak
kifejezéseket, így tudja később gyakorolni a 
szakmáját – vélte az intézményvezető. 
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HirdetésBeRnáDy után neveZnék el A MAGyARok – PăuneScu után A RoMánok

Hatezer aláírás gyűlt össze  
névadás-ügyben Marosvásárhelyen

A fizetésképtelenséget
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye közpénzügyi vezérigazgatósága 
meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, akik 
szerepelnek az Országos Adóigazgatási Ügynökség által jóváhagyott 
fizetésképtelenséget megállapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék 
le ajánlataikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 2011. ok
tóber 27én 13 óráig:

KOPLAROMONT Kft. (19113949) – Csíkszereda; 
STYLUS  Kft. (7915906) – Csíkszereda; 
VENUS Kft.  (15653199) – Csíkszenttamás;
SIMTECH Kft. (12978714) – Székelykeresztúr;
KONIG IMPEX Kft.(7173629) – Székelyudvarhely;
FOREVER FREEDOM Kft.( 20690703) – Székelykeresztúr;
REMALEX GM Kft. (26658221) – Kisgalambfalva;
RDF GROUP INCALZAMINTE BOX 2 Kft. (27571521) 
–Székelykeresztúr;
PANNON – GEP Kft. (18860865)  Székelyudvarhely;
B&E FUNDAMENTA Kft. (16183010) – Gyergyó szent miklós;
ASOCIATIA CENTRUL DE INCUBARE IN AFACERI ECHO 
GHEORGHENI (14566485) – Gyergyószentmiklós;
ECOLOG C’ ARPAD HOME Kft. (25195692) – Gyergyó szent
miklós;
DIKAMES CONSTRUCT Kft. ( 24492288) – Ditró;
FRADICOM IMPEX Kft. (23400960) – Gyergyó szent miklós.

Az ajánlatokat a 2007/1009es számú Országos Adóigazgatási 
Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének 4. bekezdése, valamint a 
14. és 16. cikkelye alapján kell összeállítani, és a következőket kell tar
talmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy kinevezzék 
vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt havi díj, 
honorárium;

A fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt sikerdíj;
Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az aján

lattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti helyzetben az 
adóssal, akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók létszámára vonatko
zóan, akik részt vesznek a fizetésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódó 
tevékenységekben. A nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rö
vid bemutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra vonatko
zóan, hogy van érvényes munkaszerződésük (alkalmazottak esetében 
a munkaszerződések hitelességéért kérjük kinyomtatni a napra fris
sített helyzetet a REVISAL programból) érvényes együttműködési 
megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott időbeosztás
sal, amelynek végrehajtását követni fogják az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimutatást az ösz
szes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, amely tartalmazza, 
hogy az ajánlattevőnek hány százalékban sikerült fedeznie az adós 
kötelezettségeit, hogy amennyiben az ajánlattevők azonos pontszá
mot érnének el, a 2007/1009es számú Országos Adóigazgatási Ügy
nökség elnöki rendelete 15. cikkelyének  2. bekezdése alapján, tudjuk 
majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani, amelyen fell kell 
tüntetni a következőket: „Oferta pentru selectarea unui practician 
în ceea ce priveşte ……………….., a nu se deschide până la data de 
27.10.2011, numele/denumirea, precum şi adresa/sediul social al 
practicianului în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot 
minden oldalával lepecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.
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