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Finisben a 2-es iskola keresztelője

A 2-es számú Általános Iskolában az iskolaszék január 24-én megszavazta a Şcoala Gimnazială Dr. Bernády György

Általános Iskola nevet – tájékoztatta a vasarhely.ro-t a Bernády György névadásért küzdő szülői akciócsoport. A Dr.

Bernády György névadási javaslatot az iskola igazgatója bocsátotta szavazásra – ezt az iskolaszék 5-4-es szavazattal

fogadta el, a Központi iskola elnevezést, amelyet szintén szavazásra bocsátottak, a testület többsége elvetette.

Amint arról több alkalommal is beszámoltunk, a szavazást szinte másfél éves folyamat előzte meg. A

marosvásárhelyi önkormányzat 2011 decemberében döntött arról, hogy a belvárosi 2-es iskola ezentúl Bernády

György nevét viselje. Később azonban a határozat szövegébe bekerült az is, hogy egy másik marosvásárhelyi

általános iskolát is nevezzenek át Emil Dandea névre. A keresztelő szépséghibája, hogy az egykori polgármestere

nevét már viseli egy tanintzémény a városban. Közben a Cornel Brișcaru vezette APDO Leader szervezet azonban

bírósághoz fordult annak érdekében, hogy érvénytelenítse az iskola névváltoztatásáról szóló tanácsi határozatot,

mert szerintük a marosvásárhelyi tanács nem tartotta tiszteletben a sürgősségi tanácsi határozatokra vonatkozó

előírásokat és nem vették figyelembe az iskolák névadásáról szóló kormányhatározatot. A Szocialista Párt

marosvásárhelyi szervezete Cornel Brișcaruval az élen azért kardoskodott, hogy a 2-es számú Általános Iskolát

kereszteljék el a 2011-ben elhunyt Adrian Păunescu, román politikus-költőről, aki heves nacionalista, kisebbség-,

ezen belül pedig magyarellenes megnyilvánulásairól vált ismertté.

A szülői akciócsoport ezalatt személyes tárgyalásokat folytatott a város két vezető politikusával, Borbély Lászlóval

és Markó Bélával, akik ígéretet tettek arra, hogy intézkednek arról, hogy a névadásnak ne legyen politikai akadálya.

„Az iskolaszék összehívásának kell első lépésként megtörténnie, majd ha a magyar többségű iskolaszék

megszavazta a Bernády nevet, már csak a marosvásárhelyi tanács határozata szükséges ahhoz, hogy a valós névadás

megtörténjen. A tanácsi határozat e kérdésben meglesz, hiszen a közgyűlés már hozott egy elvi döntést ezügyben” –

jelentette ki 2012 novemberében Borbély László. Az RMDSZ képviselője akkor azt is elmondta, hogy az RMDSZ

szorgalmazni fogja az oktatási törvénynek a nemzeti kisebbségekre vonatkozó részeit, valamint a névadásra

vonatkozó előírásait érintő módszertani utasítások kiegészítését, illetve annak bevitelét a jogszabályokba, hogy

azokon a településeken, ahol a 20 százalékot meghaladja a magyar kisebbség aránya, az iskolák neveinek kötelező

módon tükrözniük kell ezt az arányt.

A január 24-én megszavazott iskolaszéki határozat hatalmas áttörést jelent a marosvásárhelyi általános iskolák

szintjén. Az elmúlt 20 év során ugyanis egyetlen általános iskolában sem sikerült a vezetőségi tanácstagoknak

magyar személyiség nevét megszavazni, sőt még javasolni sem.

A Bernády név felvételét kezdeményező szülők csoportja szerint most már a politikusokon múlik, hogy sikerül-e

hivatalosan is átnevezni az általános iskolát. A tanintézmény belső döntése után ugyanis közigazgatási szinten is

jóvá kell hagyni a névváltoztatást.

„Mivel szükség van egy átlátható és reális időkeretre ahhoz, hogy a Bernády ügy ne kerüljön, a magyar közösséget

érintő egyes ügyekhez hasonlóan, több évtizedes témává és kudarccá, tisztelettel felkérjük a politikusokat, és a

közigazgatásban dolgozó tisztségviselőket, hogy három hónapon belül kerüljön a névadás a városi tanács elé, és

szavazzák meg a Dr. Bernády György nevet, hogy legkésőbb az új tanév kezdetén, ezév szeptemberében, gyerekeink

iskolájának legyen a neve: Dr. Bernády György Általános iskola” – olvasható a Szülői akciócsoport a Bernády

György névadásért, vasarhely.ro-hoz eljuttatott közleményében.
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