
  

  

Marosvásárhelyi 2-es iskola szülői akciócsoport 
a Bernády György névadásért 

 

 
                                              NYÍLT LEVÉL 

 
Szülők, választópolgárok válasza Csegzi Sándor Úrnak! 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! 
 

Mi, a 2-es iskola gyerekeinek szülei, felszólítottuk az RMDSZ politikusokat ez év szeptemberében, 
kértük őket tegyenek valamit annak érdekében, hogy legyen legalább egy magyar elnevezésű általános 
iskola ebben a városban, mert jelenleg egyetlen egy sincs. Ön a napokban az általunk megírt nyílt levél 
kapcsán több napilapnak nyilatkozott, viszont elhallgatja azt a tényt, hogy miért nincs egyetlen egy magyar 
nevű iskola sem a városban, valamint úgy tesz, mintha lázasan dolgozna azon, hogy a 2-es iskola a 
Bernády György elnevezést kapja. 

Először is tisztázni szeretnénk, hogy mi nem háborút folytatunk Önnel, hanem azt kértük Öntől, a 
város alpolgármesterétől, hogy tegyen valamit ezért a közösségért. Miért kell mi erre felszólítsuk Önt? 
Azért, mert gyerekeink iskolája majdnem Păunescu nevet kapott, és ekkor arra gondoltunk, hogy lépnünk 
kell, mert ez már tarthatatlan. Máig sem értjük, hogy miként fajulhattak el így a dolgok ebben a városban. 
Ennek azért van köze az Ön be nem tartott ígéreteihez. Mert mi bizony sokáig hittünk Önnek, az Ön által 
képviselt pártnak, az RMDSZ-re adtuk voksainkat. Egy szép napon arra ébredtünk, hogy civil akciókat kell 
szerveznünk azért, hogy az általunk megválasztott politikusok tegyenek valamit a magyar közösségért, a 
magyar gyerekekért. Ha mi nem léptünk volna, most lehet, hogy gyerekeink a Păunescu iskolába járnának. 
Arra milyen magyarázata lenne? 

A mostani nyílt levelünket azért írtuk, mert az elmúlt hónapokban figyelemmel követtük az 
RMDSZ városi és megyei politikusait, választott tanácsosokat, láttuk ki az, aki tesz valamit Bernády 
névadás ügyben, ki az aki nem. Azért tettük ezt, mert nagyon fontosnak tartottuk gyerekeink iskolájának 
sorsát. Egy kerekasztal-beszélgetést kezdeményeztünk, ahol sok ígéret elhangzott különböző politikusok 
részéről, az is kiderült, hogy amit Ön megígért nekünk egy rádióbeszélgetés során, azt nem sikerült 
kivitelezni. A polgármesteri hivatal és a tanács nem nevezett ki magyar nemzetiségű személyt az iskola 
vezetőségi tanácsába. Fontos elmagyarázni, hogy a vezetőségi tanácsban az etnikai arányt a városi tanács 
által delegált személy tudta volna megváltoztatni. Más lehetőség nincs, a törvény ezt így szabályozza. Az 
összesen 8 tagból álló vezetőségi tanácsban három magyar személy van, egy magyar szülő, aki támogatja a 
Bernády ügyet, egy magyar pedagógus és a magyar aligazgató, ugyanennyi román személy van, az arányt a 
polgármesteri hivatal részéről egy, és a városi tanács részéről kijelölt két személy tudta volna előnyünkre 
megváltoztatni. Miért nem történt ez meg, alpolgármester úr? 

Nemrégiben a szülői akciócsoport meglátogatta Kelemen Atilla urat, az RMDSZ megyei elnökét. Ő 
ismertette velünk az eddigi lépéseket, amelyeket mi is ismertünk, mert kapcsolatban álltunk azzal a 
tanácsossal, aki magára vállalta a Bernády névadást, aki különböző befolyásos személyekkel tárgyalt, a 
főtanfelügyelővel, a polgámesterrel és nem szeretnénk tovább sorolni. Kelemen Atilla Úr megerősítette 
ezt, valamint azt mondta, hogy ezt a tanácsost ő hivatalosan is kinevezte a Bernády ügy felelősének.  
A szülők találkoztak ezzel a tanácsossal, akinek a nevét nem szeretnénk megírni, majd a kellő időben és 
helyzetben ki fog derülni. 

Gondoljuk, tudja, hogy ez a tanácsos nem Ön. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy Ön egyetlen egy 
tárgyaláson nem vett részt, nem kezdeményezett, és valójában nem is tudja, hol tart ez az ügy, ha tart 
valahol. Milyen politikai konszenzusról beszél? Fejtse ki bővebben! A szavazópolgárok nem értik. 

Azzal, hogy nem tett semmit, Ön az elmúlt hónapokban ennek az ügynek sokat ártott, és most azt a 
szervezetet szapulja, amelyet mi szülők felkértünk, hogy támogassa és segítse ügyünket. Sajnálatos, hogy 
csak ennyire futja. Ennek a szervezetnek a szerepe az volt, hogy velünk közösen rávegye Önt, hogy tegyen 
végre valamit. A cselekedetek hiányáért egyedül csak Ön felel, ezért nem felelős senki más. 

Végezetül sajnálatosnak tartjuk, hogy valótlanságokat állít gyerekeink helyzetéről. Gyerekeink 
iskolájában mindig is voltak etnikai feszültségek, ha ezek Önt most zavarják, ezelőtt egy fél évvel miért 
nem tette azokat szóvá? Nemrég majdnem egy gyerek fejébe esett egy tetőcserép, ez talán nem az Ön által 



  

emlegetett felújítás elmaradása miatt történt? A 2-es iskola falai repedeznek, szegény iskolát Bernády 
György polgármestersége óta nem igazán újították fel. Miért nem konzultált ezügyben a főtanfelügyelő-
helyettes asszonnyal? Gyerekeinket hamarosan az omladozó iskola falai agyonnyomják, de nyugodtak 
vagyunk, mert ha etnikai atrocitás éri majd őket, tudjuk, hogy Ön és a főtanfelügyelő-helyettes asszony 
lépni fognak. Nem csak a mi iskolánk gyerekei esetén, hanem minden egyes marosvásárhelyi két-
tannyelvű iskolában, ahol jócskán várnak Önre feladatok. 
 
Szülői akciócsoport 
 
Marosvásárhely, 2011. december 12. 
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