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Puskaporos hangulat a „kettesben”

„Függetlenül attól, hogy Horváth-Kovács Ádám jószándékú tette nem tekinthető teljesen törvényesnek, a 2-es

számú Általános Iskola igazgatónőjének magatartása elfogadhatatlan” – hangzott el az RMDSZ marosvásárhelyi

székházában tartott ma délelőtti sajtótájékoztatón. A kijelentés azt követően hangzott el, hogy kedden a 2-es számú

Általános Iskolában Horváth-Kovács Ádám szülő magyarul megfogalmazott, kétnyelvű táblákhoz kapcsolódó

adománylevelet szerette volna iktatni az iskola titkárságán. Codruţa Băciuţ, az intézmény igazgatója azonban

közölte: Romániában a hivatalos nyelv a román, és visszautasította a szponzori szerződés iktatását. Mivel a szülő

nem volt hajlandó román nyelven megfogalmazni a beadványt, az intézményvezető a helyi rendőrséghez fordult,

amely hat rendőrt küldött az iskolába. A hatóság emberei illetéktelen behatolás címén bevitték Horváth-Kovács

Ádámot a rendőrőrsre és 500 lejes büntetést róttak ki rá.

„Codruţa Băciuţ bebizonyította, hogy teljességgel inkompetens arra, hogy egy közintézmény

vezetője legyen. Éppen ezért kérni fogjuk a leváltását” – jelentette ki a vasarhely.ro-nak Kolozsváry Zoltán, az

RMDSZ városi tanácsi frakcióvezetője.

Ezzel szemben mind az iskola igazgatója, mind pedig a rendőrség főnöke úgy véli, jogszerűen járt el Horváth-

Kovács Ádám ügyében.

„Példásan intézkedtek és dicséretben részesültek azok a marosvásárhelyi rendőrök, akik kedden Horváth-Kovács

Ádám ügyében jártak el” – jelentette ki az MTI-nek Valentin Bertfelean, a rendőrség főnöke. Mint elmondta, az

112-es sürgősségi hívószámra érkezett kedden riasztás arról, hogy egy férfi illetéktelenül behatolt az iskolába. A

riasztást a rendőrség valamennyi egysége megkapta, ezért történt az, hogy hat rendőr is egyszerre érkezett a

helyszínre. Bertfelean utalt arra: Romániában is volt már rá példa, hogy idegen behatolók veszélyeztették egy-egy

iskola tanulóinak a testi épségét. Kijelentette, a legkisebb kiszabható bírságot rótták ki Horváth-Kovácsra, aki maga

is elismerte vétkességét. A rendőrfőnök szerint csak a törvényt alkalmazták.

Visszautasította azt, hogy egyesek etnikai színezetet próbálnak adni a történetnek.

Băciuţ Codruţa, az iskola igazgatója az MTI-nek elmondta, ő kérte a rendőrség sürgős beavatkozását. Mint mondta,

ezt azért tette, mert Horváth-Kovács nem tartotta be az iskolába való belépésre vonatkozó szabályokat: sem az

ügyeletes diáknál, sem az iskola titkárságán nem igazolta magát. Az igazgatónő ugyanakkor elismerte, hogy ismeri

Horváth-Kovács Ádámot, aki az iskola szülői bizottságának is tagja. Azt is megerősítette, hogy beszélgetett a

férfival, akit arról próbált meggyőzni: fordítsa le románra az iktatandó dokumentumot. Az igazgatónő szerint az

intézmény felelős vezetőjeként nem járulhatott hozzá egy olyan irat iktatásához, amelynek a tartalmát nem ismeri.
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Băciuţ nem kívánta kommentálni azt a tényt, hogy az iskola épületében az iktatandó dokumentumról vitatkozott

Horváth-Kováccsal, és a rendőrséget azt követően riasztotta, hogy nem sikerült megegyezniük. Az igazgatónő

hangsúlyozta, szó sincs bosszúállásról, ő mindig is az iskola érdekeinek rendelte alá cselekedeteit.

Illés Ildikó a vasarhely.ro-nak az esettel kapcsolatban kijelentette: „szomorú, hogy húsz év demokrácia után

ide jutottunk”.

A Maros megyei főtanfelügyelő-helyettes elmondása szerint Băciuţ Codruţa az incidens előtt telefonon kért

tanácsot tőle, hogy mit tegyen, ha nem érti a szülő által iktatni kívánt magyar nyelvű adománylevelet. „Codruţa

asszonynak jeleztem, hogy kérje meg az iskola magyar ajkú aligazgatóját, hogy fordítsa le az adománylevelet és

mindkettőt iktassák. Elfogadta a tanácsomat, de nem sokkal később arról értesültem, hogy mégsem aszerint járt el”

– magyarázta a vasarhely.ro-nak Ilyés Ildikó. Hozzátette: bízik abban, hogy mindkét fél érdekében a lehető

leghamarabb lefut az „iskolakeresztelő ügye”. „Számomra már most Bernády György Általános Iskola a 2-es suli” –

remélem a tanácsosok tesznek arról, hogy minél hamarabb mindenki számára Bernády legyen.

A kétnyelvű feliratok témája egyébként már 2010-ben napirendre került: akkor ötven szülő beadványban kérte a

külső és belső feliratok kétnyelvűsítését, mivel az egyedüli magyar felirat azon a márványtáblán volt látható, amely

az iskola építtetőjéről, Dr. Bernády Györgyről emlékezik meg. A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO)

feljelentése alapján az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) tavaly májusban ugyan elmarasztalta a 2-es

számú Általános Iskolát a kétnyelvű feliratok hiánya miatt, az ügyben nem történt érdemi előrelépés. Márton Imre,

az intézmény aligazgatója saját költségén kétnyelvűsítette a tájékoztató feliratok többségét, ám azok rendszeres

rongálás tárgyát képezték.  A mostani adomány az eltüntetett kétnyelvű feliratokat hivatott pótolni.
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