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Bernády-ügy: rend őrséggel kísértette ki az igazgató a magyar
nyelv ű adománylevelet iktatni akaró szül őt

Rendőrökkel kísértette ki a tegnap délel őtt a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskolából az egyik szül őt
Codru ţa Băciu ţ igazgatón ő. Az intézményvezet ő azért folyamodott a hatóságokhoz, mert Horváth Kovác s Ádám,
aki maga is pedagógus, egy magyar nyelv ű adománylevelet szeretett volna iktattatni az iskola titkárságán, de a
titkárn ő, majd az igazgatón ő elutasította kérését. A szül ő egy szponzori szerz ődést szeretett volna átadni a
tanintézmény vezet őségének.

öszönet és hála helyett az igazgatónő azt állította, hogy Romániában a hivatalos nyelv román, és visszautasította a
támogatói szerződés iktatását. Azt hajtogatta, hogy csak akkor teszi meg, ha átírom román nyelvre. Mivel a törvény és az
alkotmány szavatolja az anyanyelv-használatot, elmondtam, hogy én szabályosan jártam el. Ekkor Băciuţné vette a telefont,

és a rendőrséghez fordult” – számolt be lapunknak a tegnapi incidensről Horváth Kovács Ádám. Néhány percen belül a helyi
rendőrség szomszédos épületéből hat rendőr jelent meg, akik 500 lejre bírságolták meg Horváth Kovács Ádámot.

A jegyzőkönyv szerint az apuka úgy ment be a titkárságra, hogy előzőleg nem
értesítette a folyósón szolgálatot teljesítő diákot. „Ez kész röhej, hisz nem
illegálisan, nem lopózva jutottam el a titkárságig, hanem egy hivatalos
ügyintézés végett. És különben is a kisdiák ott ült, egy szóval nem említette,
hogy nekem nála is regisztrálnom kellene” – mondta el Horváth Kovács Ádám,
aki a bíróságon készül megfellebbezni a rendőrségi jegyzőkönyvet. A szülő
ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tesz
Codruţa Băciuţ ellen.

A szül ők újították fel
a kétnyelv ű feliratokat
Anyanyelvén írt adománylevelében Horváth Kovács Ádám a többi magyar
szülő nevében is tudatni szerette volna az iskola vezetőségével, hogy
támogatásuknak köszönhetően negyven darab új, kétnyelvű, valamint harminc
osztálynévtáblácska került ki az iskola belső terébe. Az elmúlt héten a szülők
Márton Imre igazgató-helyettes támogatásával hosszú órákon át szerelték, illesztették a körülbelül ezer lej értékű feliratokat. A
kétnyelvű feliratok ügye már 2010-ben terítékre került, amikor ötven szülő beadványban kérte a külső és belső feliratok
kétnyelvűsítését, ugyanis abban az időben az egyedüli magyar felirat azon a márványtáblán volt látható, amely az iskola
építtetőjéről, Bernády György néhai polgármesterről emlékezik meg.

Ezért az Országos Diszkriminációellenes Tanács is elmarasztalta a 2-es iskola vezetőségét. Azóta a tanintézmény új igazgató-
helyettese, Márton Imre a saját költségén próbálta helyenként pótolni a feliratokat, amelyeket azonban időközben megrongáltak
vagy eltűntettek. A mostani szülői adomány révén ezeket a táblácskákat pótolták.

Névadás: egymásnak
ellentmondó hírek
Közben a 2-es iskola magyar pedagógusai nyílt levélben adtak hangot aggodalmuknak amiatt, hogy a Bernádyról való elnevezés
ügyében továbbra sincs előrelépés. „Sajnos mindezidáig a névadásról és a várható következményeiről az iskola magyar
pedagógusait hivatalosan nem értesítette senki, ennek következtében az iskolában elég nagy bizonytalanság uralkodik – írják a
magyar tanerők. – A jelenlegi, birtokunkban levő információkat a médiából szereztük, és azok alapján a névadás ügye mintha
stagnálni látszana, nem ismerünk időpontokat, határidőket. Fontos lett volna az iskola vezetőségét is hivatalosan értesíteni, mert a
két tagozat pedagógusai számára a névadás két különböző üzenetértékkel bír. A román anyanyelvű kollegáink szerint nem lesz
névadás, erről folyamatosan jelennek meg információk az iskola román nyelvű blogján, amelyet olvasva olyan érzésünk támad, hogy
a névadás nem fog megvalósulni.”

Szerintük az is aggodalomra ad okot, hogy az iskola román tagozatának pedagógusai, szám szerint huszonheten, január 26-án
beadvánnyal fordultak a városi tanácshoz, melyben a december 22-én hozott határozat visszavonását és az iskola Adrian
Păunescuról való elnevezését kérték. Az RMDSZ szerint a napokban újabb lépést sikerült tenni a Bernády nevének felvétele
ügyében.

Hétfőn az önkormányzat  névadó bizottsága is kedvezően bírálta el a javaslatot, amit, Kolozsváry Zoltán frakcióvezető ígérete
szerint, a tanév végéig valóra kell váltani. „Jelenleg arról folyik a vita, hogy melyik törvény alapján válthat nevet az iskola. A
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jegyzőnk, Maria Cioban szerint a minisztériumnak kell jóváhagynia minden változtatást, mások azt mondják, hogy nem így van.
Tény, hogy véleményen szerint a tanév végéig az iskolát Bernády Györgynek fogják hívni” – jelentette ki a Krónikának Kolozsváry.

Szerző(k):  Szucher Ervin
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Másodszor szervezik meg a Székelyföldi Grafikai Biennálét

Már várják a nevezéseket a második alkalommal sorra kerülő Székelyföldi
Grafikai Biennáléra. Kassay L. Péter, a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ vezetője a tegnapi csíkszeredai sajtótájékoztatón
elmondta: a 2010-ben tartott első biennále nagyon jó eredményei
igazolták a szervezőket – 11 országból 283 alkotó nevezett közel 700
munkával.
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