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Évek óta el-eltünedeznek a magyar feliratok a marosvásárhelyi 2-es számú Dr. Bernády György

Általános Iskola folyosóiról. A magyar nemzetiségű aligazgató ezeket saját zsebből pótolta, de
nemrégiben segítségére sietett az intézmény szülői bizottsága is, akik vállalták, hogy önköltségből
készíttetnek táblácskákat. Ebbe az igazgatónő is beleegyezett, sőt látta a mintákat is, amelyek
felszerelésére áldását adta. Azokat péntek délután a szülők ki is helyezték. Kedden az intézmény
vezetője azt állította, hogy ő nem tudja, hogyan kerültek ki a táblák, mindössze annyit, hogy azok

hétfőn reggel már ott voltak.

Kitervelte az igazgatón ő?

Kedden délelőtt a szülői bizottság tagja, Horváth Kovács Ádám (fotón balról) a
feliratokról szóló adománylevelet szerette volna iktattatni az intézmény

titkárságán. „A magyar nyelvű dokumentumot a titkárságra vittem, és kértem,
hogy iktassák. A titkárnő azt mondta, hogy nem iktatja, mivel az magyarul van,
hozzátéve, Romániában élünk, azt román nyelven kell megírni – ezt egyébként
rá is írta dokumentumra. Behívatott az igazgatónő, aki azt mondta, nem tudja,
hogy magyar nyelvű dokumentumot iktathatnak-e, vagy sem, s javasolta, hogy

menjünk át a helyi rendőrséghez, és kérdezzük meg. Amikor mondtam, hogy
törvényes, kijelentette, hogy Romániában senki nem veszi figyelembe a
törvényeket” – nyilatkozta megkeresésünkre Horváth Kovács Ádám.
Hozzátette, az igazgatónő telefonon beszélt Illés Ildikó főtanfelügyelő-

helyettessel is, majd azt mondta, megvárják az aligazgatót, és miután lefordítja, iktatják a

dokumentumot. „Időközben szóban lefordítottam az adománylevelet, de úgy sem akarta iktatni.
Miközben odakint álltam, egy tanárnő kijött az igazgatói irodából, lement a szolgálatos tanulóhoz,
megnézte, hogy felírta-e a nevem, amikor bementem az intézménybe. Ezt követően hívták a
rendőrséget” – mondta a szülői bizottság tagja.

Ferdít az intézményvezet ő

Az intézmény igazgatója, Codruţa Băciuţ azonban a sajtónak nyilatkozva másként adta elő a

Segítségért pénzbírság 

Hat rend őrrel vitette el a 2-es számú általános iskola román  nemzetiség ű igazgatón ője a
magyar szül ői bizottság tagját, aki magyar nyelv ű beadvánnyal fordult hozzá. A helyi rend őrség
500 lejes pénzbírságot rótt ki Horváth-Kovács Ádámr a, olyan indokkal, hogy engedély nélkül
ment be az iskolába. A Dr. Bernády György Általános  Iskola szül ői bizottságának tagja egy
magyar nyelv ű adománylevelet szeretett volna iktattatni, de a ti tkárságon visszautasították:
Romániában élünk, a hivatalos nyelv a román.
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történetet. Szerinte ugyanis Horváth Kovács Ádám többszöri felkérés után sem volt hajlandó
lefordítani a dokumentumot, „pedig nagyon jól beszél románul”.

„Azt mondta, először iktassuk, és csak azután fordítja le, nagyon állhatatos volt. Én nem írhatok alá
semmit (a levelet mindössze iktatni kellett volna, aláírás nem volt szükséges – szerk. megj.), ha  nem
tudom, az mit tartalmaz. A szülő nem erőszakoskodott, civilizáltan viselkedett” – mondta az
intézményvezető. Újságírói kérdésre, hogy akkor miért hívta ki a rendőrséget, másodjára azt
válaszolta, mert a szülő engedély nélkül, a belső szabályokat be nem tartva tartózkodott az

intézményben. Az iskola bejáratánál sehol nincs kifüggesztve semmilyen tábla, amelyen az állna,
hogy a szolgálatos tanulónak be kell diktálni az adatokat, illetve semmilyen belső rendszabály nincs
kitéve.

Hat rend őr kísérte ki az épületb ől

„Hat rendőr érkezett a helyszínre, akik megbírságoltak 500 lejre” – mondta Horváth Kovács Ádám. A
Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség vezetője, Valentin Bretfelean (fotón lent) szerint a hatóságot a
112-es egységes hívószámon értesítették – azt, hogy miért telefonáltak, a rendőrfőnök nem mondta ki
világosan, mindössze annyit közölt, hogy a férfit megbírságolták. Az eset jegyzőkönyvében a
következő indoklás szerepel: „Az érvényes törvényeket be nem tartva behatolt a 2-es számú általános

iskola területére, illetve a titkárságra, hogy átadjon egy átiratot”.

„Amikor kiskorúakat fenyeget a veszély – mint ez esetben is – a környékről az összes szolgálatot
teljesítő rendőr oda kell menjen. A férfi egyébként aláírta a jegyzőkönyvet, vagyis elismerte a tettét” –
mondta Bretfelean. A birtokunkba került jegyzőkönyv értelmében azonban Horváth Kovács Ádám

mindössze azt ismerte el, hogy a titkárság ajtaja csukva volt, és később a titkárnő behívta őt a
helyiségbe, illetve tudomásul vette, hogy megbírságolták. „A bűn elkövetését nem ismertem el, sőt
megfellebbezem a jegyzőkönyvet” – mondta Horváth Kovács Ádám.

Le kell mondania az igazgatónak

Szerdán az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének székhelyén tartott sajtótájékoztatót Benedek
István elnök, a marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője, Kolozsvári Zoltán és Csegzi
Sándor alpolgármester. Kijelentették, az igazgatónő viselkedése elfogadhatatlan, és a helyzet nem
megfelelő kezelésével bebizonyította, hogy nem képes ellátni a tisztségét, így lemondásra szólították
fel. Hozzátették, ez ügyben konzultálnak a városvezetéssel, illetve a Maros Megyei

Főtanfelügyelőséggel.
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„Le lehet adni a papírokat franciául, angolul, de magyarul nem? Nem ez az egyetlen iskola, ahol ilyen
problémák vannak. Megérett az idő arra, hogy az igazgatónő beadja a felmondását. Ez nem politikai,
hanem személyes ügy, minden marosvásárhelyi személyes ügye, és azt, hogy ő nem képes tárgyalni,

illetve elfogadni, hogy van, aki magyarul akar iktatni egy dokumentumot, azt nem tudjuk tolerálni” –
fogalmazott Benedek. Hozzátette, az Országos Diszkriminációellenes Bizottság korábban már
megbírságolta az intézményvezetőt a kétnyelvű táblák hiánya miatt. „Amikor valakik jószántukból
felszerelik azokat, az igazgatónő feljelenti, és rendőrökkel kísérteti ki a szószólójukat?”

Az adománylevél

A dokumentum értelmében a kihelyezett kétnyelvű táblák összértéke 1000 lej, és amennyiben az iskola

vezetősége más feliratokat is szeretne felújítani, a szülők szívesen segítenek, és igyekeznek

térítésmentesen, adomány formájában megoldani. „Továbbá vállaljuk azt is, hogy elavulás esetén ezeket

kicseréljük, azonban rongálás, eltűnés esetén igényelni fogjuk az új feliratok kifizetését az iskolaalapból” –

olvasható az adománylevélben.
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6. marosszéki 2012.02.15., szerda [20:13]
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A fentiek is bizonyitják, hogy románia a világ egyik legrasszistább, legsovinisztább
országa! Küldjétek csak a segélyt Vranceaba bozgorok!!

5. Név 2012.02.15., szerda [20:03]

Pár éve Marosvásárhelyen jártomban egy magyar nemzetiségű taxis felszólított, hogy mi
Udvarhelyszéken ne "magyarkodjunk" mert ez titeket zavar. Most meg engem zavar az
örökös rinyálásotok. Álljatok végre a sarkatokra vagy dugjátok vissza a nyelveteket oda
ahonnan csak panaszkodni szoktátok kihúzni. VÁLASZ

4. Név 2012.02.15., szerda [19:34]

Ne hagyjátok magatokat marosi székelyek!

VÁLASZ

3. Név 2012.02.15., szerda [19:29]

@Név: DE IGEN, AKAR.

Horváth-Kovács Úr például.
Meg én.
Meg még nagyon sokan!!! VÁLASZ

2. Név 2012.02.15., szerda [19:24]

Csak hat rendőr,hol voltak a rohamrendőrök?Óriási.De amikor igazán szükség volna rájuk
sehol nincsenek,ilyenkor mint a legyek.

VÁLASZ

1. Név 2012.02.15., szerda [19:12]

Ezen a híren nem kell fen akadni ez Marosvásárhely,s ezen nem is akar senki változtatni .

VÁLASZ
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