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Bölcs döntés: lesz Bernády iskola!
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A tegnapi marosvásárhelyi közgyűlést követően megtartott sajtótájékoztatón az RMDSZ képviselői bölcs döntésnek nevezték a

testület határozatát, miszerint a 2-es általános iskola a városépítő polgármester, dr. Bernády György nevét viselje. Szabó Árpád,

a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke kijelentette: a politikummal való alku eredményeként született a döntés, ugyanakkor

az RMDSZ-nek mind a megyei, mind a marosvásárhelyi szervezete az iskola szülői bizottsága mellett állt és aktívan szerepet

vállalt a névadás érdekében megszervezett aláírásgyűjtésen. „A döntés azt bizonyítja, hogy Marosvásárhelyen a nemzetiségek

együttélését a normalitás jellemzi, és hozzájárult ahhoz, hogy ebben az iskolában és a megye más tanintézményeiben

visszaálljon a jó hangulat” – tette hozzá Szabó Árpád. Dr. Kolozsváry Zoltán, a testület RMDSZ-frakciójának vezetője és dr.

Benedek István, a marosvásárhelyi szervezet elnöke hangsúlyozták, a tanácsosok egyhangú szavazata a névadás mellett is azt

bizonyítja, hogy párbeszéddel, tárgyalásokkal bármely kényes probléma megoldható. Csegzi Sándor alpolgármester szerint

egyrészt a szülők és a tanárok, másrészt a szülők és a politikum közötti tárgyalások vezettek eredményre ebben az ügyben.

Hangsúlyozta, lévén, hogy kétnyelvű iskolák működnek Marosvásárhelyen, a jövőben úgy kell kezelni a névadás problémáit,

hogy ne keltsenek feszültséget a tanintézményekben. Újságírói kérdésekre a képviselők hangsúlyozták, a jövőben várhatóan

több iskolát a Babeş–Bolyai egyetem mintájára neveznek el. Arra a felvetésünkre, hogy az alku során mi az, amit az RMDSZ

ígért cserébe a névadásért, Szabó Árpád helyesbített: nincs szó alkuról, csupán tárgyalássorozat történt, és mindenki

egyetértett a Bernády elnevezéssel. Csegzi Sándor hozzátette, a tárgyalások részét képezi az az egyezség is, miszerint Emil

Dandea polgármesterről nevezzenek el egy olyan tanintézményt, amit a szóban forgó polgármester építtetett, vagy az ő

polgármestersége idején építettek. Jelenleg a marosvásárhelyi volt kémiai líceum viseli az Emil Dandea nevet.
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