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Ülésezett a névadó bizottság
Aggódnak a szül ők és a pedagógusok
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A Marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola magya r

tagozatának tanári közössége nevében Balás Éva

szóviv ő nyílt levéllel fordult Marosvásárhely helyi

tanácsának RMDSZ-frakciójához valamint az RMDSZ

Maros megyei és marosvásárhelyi szervezetéhez.

„Mi, marosvásárhelyi pedagógusok hosszú évek óta figyeltük

a városban működő iskolák névadását, és szomorúsággal

töltött el minket, hogy nem született egyetlenegy magyar

elnevezésű általános iskola sem… Ebből kiindulva örömmel

üdvözöltük a szülők civil kezdeményezését, amelynek célja

a marosvásárhelyi, jelenlegi 2-es iskola névváltoztatása volt.

Iskolánk diákjainak szülei akciócsoportot alakítottak, és

felkérték a Civil Elkötelezettség Mozgalom munkatársait,

hogy támogassák névadásügyüket. A szülők úgy döntöttek,

hogy a Dr. Bernády György nevet kérik az iskolának…

Szeptember és december között folyamatos figyelemmel

követtük a Bernády akciócsoport lépéseit és örömmel

nyugtáztuk, hogy a marosvásárhelyi városi tanács 2011.

december 22-én, a 2002/63-as kormányrendelet értelmében

megszavazta azt a határozatot, amely a Marosvásárhelyi

2-es Számú Általános Iskola Bernády György névre történő

módosításáról döntött, pontosabban a névadás elindításáról.

Az azóta eltelt közel két hónap alatt mi, a 2-es iskola magyar és román pedagógusai türelmetlenül vártuk a névadással

kapcsolatos hivatalos tájékoztatást, személyes látogatás vagy hivatalos levél formájában. Sajnos, mind ez ideig a névadásról és

a várható következményeiről az iskola magyar pedagógusait hivatalosan nem értesítette senki, ennek következtében az

iskolában elég nagy bizonytalanság uralkodik. A jelenlegi, birtokunkban levő információkat a médiából szereztük, és azok

alapján a névadásügy 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.

Ugyanakkor aggodalomra ad okot az a tény is, hogy iskolánk román tagozatának pedagógusai (szám szerint 27-en) 2012.

január 26-án beadvánnyal fordultak a városi tanácshoz, melyben kérik a december 22-én hozott határozat visszavonását és az

iskola Adrian Păunescuról való elnevezését.

Mindezek függvényében tisztelettel felkérjük önöket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy iskolánk még a választások

előtt felvehesse Dr. Bernády György nevét, és tájékoztassák iskolánk pedagógusait, diákjait és azok szüleit, tágabban a magyar

közösségünket arról, hogy a névadási ügy hol tart, mikorra várható konkrét eredmény” – olvasható a 2-es iskola

pedagógusainak közleményében.

Ennek alapján Csegzi Sándor alpolgármesterhez fordultunk, aki arról tájékoztatott, hogy hétfőn délben ülést tartott a

marosvásárhelyi helyhatóság névadó bizottsága. A testület áttekintette a múlt év decemberében hozott tanácsi határozatot,

megtárgyalta az időközben érkezett egyéb javaslatokat is, majd megerősítette álláspontját, hogy a 2-es iskola dr. Bernády

György nevét viselje, s jóváhagyta az elnevezéssel kapcsolatos eljárási folyamatot.
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