
Bernádyra szavazott az iskolaszék  
(vajda)  

Január 24-én ülésezett a 2-es számú általános iskola iskolaszéke; többórás vita után végül 

egyszavazatnyi különbséggel elfogadták, hogy az oktatási intézmény felvegye a dr. Bernády 

György nevet. Mint ismeretes, a névadás körüli politikai csatározás 2011 decemberétôl tart. 

Az ügy többször megrekedt, s amikor úgy látszott, hogy végre sikerül a névadás, az új 

tanügyi törvény miatt az eljárást elölrôl kellett kezdeni.  

Az RMDSZ kezdeményezésére a helyi tanács 2011 decemberében elfogadta a 430-as 

határozatot, amelyben jóváhagyták a névadást. Akkor a tanácsi határozatot a fôispáni hivatal 

jogosnak ítélte, hátravolt hát a végrehajtás. Közben az eljárásnak megfelelôen a polgármesteri 

hivatal kikérte a megyei névadó bizottság véleményét, azonban a 60 napos határidô alatt nem 

véleményezték, így hallgatólagosan elfogadottnak tekintették a határozatot. 2012 áprilisában a 

megyei tanfelügyelôség véleményezését is kérték, innen sem jött válasz a törvényes 30 napos 

határidôben. Közben az RMDSZ 2012 áprilisában hivatalosan kérte, hogy váltsák le Baciut 

igazgatónôt, mivel a kétnyelvû tábla adományozásakor visszaélt hatalmával. Mindezek ellenére 

június 13-án megszületett az iskolaszéki döntés, és a szóban forgó igazgatónô is aláírta az erre 

vonatkozó jegyzôkönyvet. 2012 augusztusában a városi tanács és a polgármesteri hivatal 

kijelölte képviselôjét az iskolaszékben. Novemberben a Dr. Bernády György Alapítvány saját 

költségére elkészíttette az iskolanévtáblát, és ezt a szülôi bizottságnak adományozta. Ezen a 

kerekasztal- megbeszélésen a Bernády-névadás kezdeményezôi, valamint az RMDSZ politikusai, 

Benedek István, Borbély László, Frunda György, Kerekes Károly megegyeztek abban, hogy az 

új tanügyi törvény elôírásainak tiszteletben tartása érdekében a 2-es iskola névváltozási eljárását 

elölrôl kell kezdeni. S azt is megígérték a politikusok, hogy a parlamenti választásokat, illetve az 

ünnepeket követôen ismét terítékre kerül az ügy.  

Végül ennek megfelelôen, a 2012–2013-as iskolai év elsô iskolaszéki ülését sok halogatás után 

2013. január 17-re tûzték ki, amikor dr. Benedek István (az önkormányzatot képviseli az 

iskolaszékben) javasolta az iskolanévadást is, de ezt a napirendi pontot az iskolaigazgató 

kérésére január 24-ére elnapolták. A január 17-i gyûlésen a vezetôségi tanács román tagjai 

aggodalmukat fejezték ki, hogy a magyar személyiségrôl elnevezett iskola azt jelentené, hogy a 

román tagozat megszûnik ebben az iskolában, sôt az is felmerült, hogy vezetôségváltás lesz, 

amelynek célja, hogy magyar legyen az oktatási intézmény vezetôje. A szülôk ezt a hamis vádat 

visszautasították, és beadványban kérték az iskola álláspontját a magyar tagozatot érintô sértô 

megnyilvánulásokkal szemben. Annak ellenére, hogy a szülôi akciócsoport személyes tárgyalása 

nyomán Borbély László és Markó Béla ígéretet tettek arra, hogy a névadásnak nem lesznek 

politikai vetületei, a január 24-i iskolaszéki ülésen az iskolaigazgató továbbra is ellenezte a 

névadást, sôt megkérdôjelezte az iskolaszék megalakulásának jogosságát.  

Az iskolaszéki ülésen jelen levô Csegzi Sándor (a polgármesteri hivatal megbízottja az 

iskolaszékben) lapunknak elmondta, valóban nehéz döntés született, hiszen el kellett oszlatniuk 

az oktatási intézmény vezetôségének aggodalmait az iskola jövôjét illetôen, azt, hogy az 

iskolából nem helyezik át a román tannyelvû osztályokat, és nem kerül az intézmény élére 

magyar igazgató. Azzal érveltek, hogy a Marosvásárhelyen levô 13 középiskola közül egy sem 

viseli magyar személyiség nevét, s mi sem lenne méltóbb, mint az, hogy a várost korszerûsítô dr. 



Bernády György neve olyan épületre kerüljön, amit ô építtetett. Arról is biztosították az oktatási 

intézmény képviselôit, hogy az iskolaszék, a polgármesteri hivatal, illetve a helyi tanács 

képviselôi felvállalják az ügybôl fakadó konfliktuskezelést a tanárok-szülôk, diákok-diákok, 

tanárok-tanárok között. Végül 5-4 arányban sikerült megszavaztatni, hogy a 2-es számú iskola 

dr. Bernády György nevét viselje, a testület elutasította, hogy a tanintézet iskolaközpont legyen.  

Dr. Benedek István, a városi tanács RMDSZ-es frakcióvezetôje elmondta, a következô lépésben 

össze kell üljön a helyi tanács névadó bizottsága, itt nem akadályozza majd meg senki az 

elnevezést, utána a korábbi eljárásnak megfelelôen konzultatív jelleggel a megyei névadó 

bizottság elé terjesztik az iskolaszéki döntést. A tanácsos ígéretet tett arra, hogy megsürgeti az 

eljárást, mert szeretné, ha a helyi tanács februári soros ülésén napirendre tûznék a névadást. A 

politikus reményét fejezte ki, hogy a tanácsban lesznek olyan józan gondolkodású kollégák, akik 

az RMDSZ mellé állnak és megszavazzák a határozattervezetet. Mindezek ellenére, a tanügyi 

törvénynek megfelelôen, hivatalosan az iskola az új tanévben szeptember elsejétôl veheti fel a dr. 

Bernády György nevét.  

A Szülôi akciócsoport a Bernády György névadásért, illetve a CEMO polgárjogi szervezet 

szerint az iskolaszéki határozat hatalmas áttörést jelent a marosvásárhelyi általános iskolák 

szintjén. Az elmúlt 20 év során eddig soha egyetlenegy általános iskolában sem sikerült a 

vezetôségi tanácstagoknak magyar személyiség nevét megszavazni, sôt még javasolni sem. 

"Szilárd meggyôzôdésünk, hogy a sikeres szavazás elsôsorban a szülôk eddigi, több mint 

egyéves harcának köszönhetô, lévén, hogy a szülôi bizottság az elmúlt idôben azonnal reagált, 

mikor törvénytelenséget vagy a magyar gyerekeket érô diszkrimináló intézkedéseket tapasztalt" 

– áll többek között a szerkesztôségünkbe eljuttatott közleményükben. A kezdeményezô civilek 

azt is kérték a politikusoktól, hogy három hónapon belül kerüljön a névadás a városi tanács elé, 

és fogadják el az iskolaszéki döntést, hogy a gyerekek a Dr. Bernády György Általános 

Iskolában kezdjék az új tanévet.  

A jelek szerint az ügy végre sínen van…  

 

 


