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Folytatódik a harc a Bernády iskolanévért
Kelemen Atillától kértek támogatást a szülők
CIKK | NOVEMBER 25, 2011 - 18:19

A tanintézetek névadásában nem az iskola vezetősége vagy a tanfelügyelőség, hanem a helyi önkormányzat rendelkezik a
döntés jogával – hangzott el a marosvásárhelyi 2-es iskola szülői akciócsoportjának Kelemen Atillával, az RMDSZ megyei
szervezetének elnökével lezajlott tegnapi találkozóján. A Bernády György iskolanévért harcoló szülők számonkérték az RMDSZelnöktől az ügyük érdekében tett eddigi lépéseket, illetve ismertették a névadást szabályozó jogi hátteret, amelyet előzőleg
szakjogászokkal konzultálva tisztáztak. „Az intézmények névadását a 2002/63-as kormányhatározat szabályozza, melynek
értelmében a névadások kapcsán a döntő testület nem az iskola, nem a tanfelügyelőség, legkevésbé a szülők, hanem a helyi
önkormányzat, így a legfontosabb szerep a helyi tanácsosokra hárul. Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy az RMDSZ-frakció
tisztában legyen a felelősségével, azzal, hogy milyen stratégiát követ az iskola névadásának ügyében, abban az esetben, ha a
tanácsosok valóban a tenniakarás szándékával rendelkeznek és nem csak látszattevékenységekkel próbálják ezt a nagyon
fontos ügyet kezelni” – olvasható az akciócsoportnak a találkozóról hírt adó közleményében, amely így folytatódik: „A szülők
felkérték a Maros megyei RMDSZ elnökét, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt, ami elnöki státusából fakadóan lehetséges,
hogy az RMDSZ városi tanácsosai méltó és szakmailag jól előkészített módon terjesszék elő az iskola elnevezésének ügyét.
Továbbá az is elhangzott, hogy a helyi és megyei, valamint országos politikusok oly módon folytassák tárgyalásaikat és
lobbitevékenységüket, hogy a koalíciós partnerük beleegyezését megnyerjék (C), ha a tanács tárgyalásra tűzi majd az említett
iskolanévadás ügyét, minden egyes RMDSZ-es helyi tanácsos legyen jelen és szavazzon megfelelő módon.”
A szülői csoport a Civil Elkötelezettség Mozgalommal közösen szeptemberben indította el az akciót az iskola névadása
kapcsán, ennek érdekében egy petíciót is megfogalmaztak, melyet csaknem 8000 személy írta alá.
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