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Botrány a 2-es iskolában!

Magyar szül ők kétnyelv ű feliratokat adományoztak a marosvásárhelyi 2-es Sz ámú
Általános Iskolának, amely a Bernády-elnevezés kapc sán került a figyelem középpontjába.
Köszönetnyilvánítás helyett az iskola igazgatón ője a rend őrségre vitette az
adománylevelet iktatni próbáló szül őt.

A napokban megújultak a kétnyelvű feliratok a marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskolában.
Szülői adománynak köszönhetően 40 új kétnyelvű, valamint 30 osztálynév táblácska került ki az
iskola belső terébe. Az elmúlt héten a szülők az aligazgató támogatásával hosszú órákon át
szerelték, illesztették a körülbelül 1000 lej értékű feliratokat.

A mai nap során az egyik szülő, a magyarul megfogalmazott kétnyelvű táblákhoz kapcsolódó
adománylevelet szerette volna iktatni az iskola titkárságán. Fontos megjegyezni, hogy a magyar
nyelven megírt adománylevél a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében törvényes, mindazáltal
lehet, hogy a román anyanyelvű igazgatónő kevés ilyet szeretne látni iskolájában, még
kevesebbet iktatni.

Talán ez lehetett az oka annak, hogy az intézmény vezetője, Codruţa Băciuţ, a szponzori
szerződés átadásakor hálaadás és köszönet helyett, azt állította, hogy Romániában a hivatalos
nyelv román, visszautasította a szponzori szerződés iktatását és mivel a szülő nem volt hajlandó
román nyelven megfogalmazni a beadványt, a helyi rendőrséghez fordult, amely úgy gondolta,
hogy nagy a baj, összesen 6 darab rendőrt küldött az iskolába, megvédeni az igazgatónőt a
romániai kisebbségi jogok paradicsomában, ahol egy magyar beadványra nem kevesebb mint
féltucat rendőr jut. Az adománylevelet benyújtó szülő kérte az igazgatónőt, hogy hívja fel Illés
Ildikót - a minden magyar gyermek számít kampány marosvásárhelyi arcát - Maros megyei
főtanfelügyelőhelyettest és kérdezzen rá, hogy jogos-e a magyar beadvány vag y sem. Jelenleg
nem tudni, hogy Illés Ildikó mit válaszolt telefonon az iskolaigazgatónak, viszont az biztos, hogy
az intézményvezető hatjthatatlan maradt, a rendőrökkel elkísértette a szülőt.

Lévén, hogy a rendőrség időközben rájöhetett, hogy ez azért mégiscsak Románia és a
marosvásárehelyi magyarok (Erdély legtöbb magyar lelket számoló városában) békében és
harmóniában élnek az itteni román anyanyelvűekkel, megérthették, hogy az nem jár, hogy
magyar nyelven megfogalmazott beadványért meghurcolni valakit., viszont az igazgatónő
segítségükre sietett és megsúgta, hogy mégiscsak nagy szabálytalanság történt, hiszen az
adománylevelet iktató személy nem jelentkezett be az iskolaszolgálatos diáknál, úgy ahogy az
iskolai szabályzata előírja.

Az intézmény igazgatója viszont elfelejtette megemlíteni a rendőrségnek, hogy amikor a
kétnyelvű táblákat szerelték a szülők, akkor sem jelentkeztek be, és nem is kellett, hiszen
mégiscsak az iskolának nyújtottak egy nagy értékű adományt, nem törvénytelenségre készültek.
Vagy talán az igazgató azt gondolta, hogy a kétnyelvű feliratok nem tetszenek neki és keresett
egy mondvacsinált okot, hogy a táblákat szorgalmazó szülőt kicsit megbüntesse, megmutatva
neki, hogy ki is az úr a háznál...

A magyar beadványt benyújtó szülőt a rendőrség 500 RON büntetés kifizetésére kötelezte, amely
megfellebezhető.

A kétnyelvű feliratok témája már 2010-ben napirendre került, amikor 50 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, Dr. Bernády Györgyről emlékezik
meg. 2011 május 4 -i 172-es számú Határozatában a Civil Elkötelezettség Mozgalom feljelentése
alapján az Országos Diszkriminációellenes Tanács elmarasztalta a 2-es Általános Iskolát,
valamint az Európa, Dacia és Liviu Rebreanu marosvásárhelyi kéttanyelvű általános iskolákat a
kétnyelvű feliratok hiánya miatt. Az iskola új aligazgatója, Márton Imre, a beadványok és az iskola
által küldött válaszok áttanulmányozása után saját költségén kétnyelvűsítette a tájékoztató
feliratok többségét, amelyeket azonban valakik azóta rendszeresen megrongálnak, eltűntetnek. A
mostani adomány az eltüntetett kétnyelvű feliratokat hivatottak pótolni.

Jelen pillanatban, amikor a „Minden magyar gyermek számít kampány” zajlik, Marosvásárhelyen
a 2-es Számú Általános Iskola egyike azon kevés (számszerint három) kéttannyelvű
marosvásárhelyi iskola közé tartozik, ahol részlegesen kétnyelvű feliratok hirdetik a magyar
diákoknak az esélyegyenlőséget. Mindez a szülőknek és „merészebb” aligazgatónak
köszönhetően valósult meg, mindenenemű párttámogatás és segítségnyújtás nélkül.

A Bernády akciócsoport a rendőrségre hurcolt és ott megbüntetett szülő mellé állt és a tagok úgy
dönttöttek, hogy feljelentik Codruţa Băciuţ igazgatót hatáskör túllépés miatt, valamint kérni fogják
az igazgató és Illés Ildikó főtanfelügyelő helyettes lemondatását.
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