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Bernády-ügy: a városházán a sor 

• 2013. január 29. 

Már csak a marosvásárhelyi önkormányzat döntésén múlik, hogy a megyeszékhelyi 2-es 
számú általános iskolája felvegye a város egykori neves polgármesterének, Bernády 
Györgynek a nevét. 

 

Távlati tervek. Az iskolaszék döntését követően a névadó bizottságok is rá kell 

bólintsanak a javaslatra 

Fotó: Boda Gergely 

Az iskola vezetõsége által a szülõk nyomására összehívott iskolaszék legutóbbi ülésén a 
bizottság tagjainak többsége megszavazta, hogy a tanintézet felvegye a Şcoala Gimnazialã Dr. 
Bernády György Általános Iskola elnevezést. A névadás folyamatának ezzel azonban koránt 
sincs vége: elõbb a városi, majd a megyei névadóbizottságnak is láttamoznia kell az 
elõterjesztést, csak ezután kerülhet át a városi tanács plénuma elé, ahol szavazással döntenek 
– részletezte lapunknak a közigazgatási lépéseket Horváth Kovács Ádám, a szülõi 
akciócsoport tagja. 

Az iskolaszék döntése azonban így is mérföldkõnek számít Marosvásárhelyen, ugyanis az 
elmúlt húsz év során a vezetõségi tanácsok tagjainak eddig egyetlen általános iskolában sem 
sikerült magyar személyiség nevét megszavazni, sõt még javasolni sem.  

Amint arról beszámoltunk, novemberben a diákok szüleinek egy része – a névadás ügyének 
kezdeményezõi –, valamint az RMDSZ politikusai, Benedek István, Borbély László, Frunda 
György és Kerekes Károly egy kerekasztal-megbeszélés során megegyeztek, hogy a 2-es 
iskola névváltoztatási ügyét a nulláról kell indítani, azaz elõbb azt kell elérniük a civileknek, 
hogy az iskola vezetõségi tanácsa megszavazza a névváltoztatást. Codruþa Bãciuþ igazgatónõ 



ugyanakkor szavazásra bocsátotta a központi iskola nevet is, de a testület többsége ezt 
elvetette. A szülõk sajtóközleményben fejtik ki, hogy a névváltoztatás kezdeményezõinek 
képviselete  tárgyalásokat folytatott Borbély Lászlóval és Markó Bélával, akik ígéretet tettek 
arra, intézkednek, hogy a névadásnak ne legyen politikai akadálya. Errõl biztosították a 
szülõket, ám az iskolaszéki ülésen az igazgató továbbra is ellenezte a névadást, sõt 
megkérdõjelezte az iskolaszék döntõképességének jogosságát. 

„Ennek fényében számunkra nem világos, milyen háttértárgyalások zajlottak, mert az 
igazgató magatartása semmiféle együttmûködési készséget nem mutatott” – írják a szülõk, 
akik felkérik a választott politikusokat, hogy az RMDSZ nevezzen ki egy felelõs személyt, aki 
a politikai tárgyalások és az adminisztratív lépések betartásáért felel. Ugyanakkor arra kérik a 
döntéshozókat, hogy három hónapon belül kerüljön a névadás a városi tanács elé, és 
szavazzák meg, hogy legkésõbb az új tanév kezdetén az iskola már a városépítõ polgármester 
nevét viselhesse. 
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