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A  marosvásárhelyi  2-es  számú  általános
iskola magyar tanulóinak szülei  szeptember
közepén  kezdeményezték  azt  a  civil
összefogást, amelynek célja, hogy az iskola a
városépítő  polgármester,  Bernády  György
nevét vegye fel. Az ügy érdekében támogató
aláírásokat  gyűjtöttek,  és  a  Civil
Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) emberjogi
szervezet  képviselőivel  közösen  le  is  adták
azokat  a  Maros  Megyei  Tanfelügyelőségen
pénteken.  A  kezdeményezők  online
formában gyűjtötték össze a szignók zömét,
azaz  mintegy  6700-at,  820-an  pedig
személyesen írták alá a petíciót.

Aszfaltozással egybekötött keresztelés

A  főtanfelügyelő,  Matei  Dumitru
személyesen  vette  át  az  aláírásokat  a
szülőktől,  miután  beiktatták  a
tanfelügyelőség titkárságán – számolt be a
részletekről Bodoni Endre, a szülői bizottság
képviselője.  „A  főtanfelügyelő  kifejtette,
hogy  bármikor  összehívhatná  a
tanfelügyelőség  illetékes  bizottságát,  és
megszavazhatnák a Központi Iskola nevet a
tanintézetnek,  ugyanis  ezt  már  régebben
előterjesztették, azonban figyelembe veszi a

mi kérésünket is, és megígérte, hogy harminc napon belül döntést hoz az ügyben, és válaszol a
levelünkre” – mondta a szülők képviselője. A  tanfelügyelőség vezetője az iskola névadását egy
másik  eseménnyel  egybekötve  szeretné  bejelenteni,  azaz  hamarosan  nekilátnak  a  tanintézet
udvarának leaszfaltozásához, és ennek befejeztével „keresztelnék el” a 2-es iskolát – tette hozzá
Bodoni Endre.

Német költő lehet, magyar személyiség nem?

A városépítő polgármester neve belső erőkkel nem kerülhetett ki  az épület külső homlokzatára,
ugyanis a döntés nem jutott túl a tanintézet adminisztratív tanácsán – amelyben hét román és
csupán két magyar ajkú képviselő van. Leszavazták azt, annak ellenére, hogy az iskolában fele-fele
arányban  vannak a  magyar  és román  osztályok,  szám szerint  pedig  több  magyar  anyanyelvű
tanulója  van  az  intézménynek.  Az  aránytalan  képviselet  pedig  úgy  alakulhatott  ki,  hogy  az
iskolának  sokkal  kevesebb  magyar  ajkú  tanára  van,  mint  román  anyanyelvű  pedagógusa  –
magyarázta egy korábbi  sajtótájékoztatón Szigeti Enikő, a CEMO képviselője. A szülők ezek után
fordultak az emberjogi  szervezethez, amelynek segítségével a civil  nyomásgyakorlás eszközeivel
próbálnak  hatni  a  politikumra.  A  CEMO  illetékese  úgy  véli:  a  marosvásárhelyi  tanintézetek
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Az iskola udvarának leaszfaltozásával egybekötve „keresztelnék el” a
tanintézetet

Két és fél hónap alatt közel nyolcezer aláírást gyűjtöttek a 2-es számú általános iskola
magyar  ajkú diákjainak  szülei,  akik  Bernády György nevét  szeretnék  látni  gyerekeik
tanintézetének homlokzatán, és nem a román költő, Adrian Păunescuét. A szülők által
delegált bizottság pénteken adta le az aláírásokat a Maros Megyei Tanfelügyelőségen,
az intézmény vezetője pedig azt ígérte: egy hónapon belül hivatalos választ is ad nekik.

Dávid Botond fotókiállítása

Még több videó
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névadásakor politikai befolyások érvényesültek, nem véletlenül kapott a városban szinte minden
iskola  román  nevet.  Marosvásárhely  összes  kétnyelvű  általános  iskoláját  ugyanis  román
személyiségről nevezték el – kivételt képez ez alól a Szász Albert Sportiskola, ahol általános iskola
is működik. Sőt a német költő, Friedrich Schiller  nevét is felvette már egy tanintézet, magyar
személyiség nevét azonban ezidáig még nem sikerült kiharcolni Marosvásárhelyen.

Az iskola névadása mellett a Szociáldemokrata Párt (PSD) is kampányolt, ők úgy gondolják: Adrian
Păunescu, a kommunista rezsim udvari költőjének neve méltó helyen lenne az iskola homlokzatán.
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