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Lassan másfél éve harcol az a lelkes marosvásárhelyi szülői akciócsoport, amely azt szeretné 
elérni, hogy a 2-es Számú Általános Iskolát a város egykori neves polgármesteréről, Bernády 
Györgyről nevezzék el. Mindaz, amit eddig tett a csoport, szélmalomharcnak tűnt, most 
azonban a szülők nyomására a tanintézet igazgatója összehívta az iskolaszéket, és a többség 
megszavazta a Şcoala Gimnazială Dr. Bernády György Általános Iskola elnevezést. A 
névadás folyamatának ezzel azonban korántsincs vége, most a városi tanácsnak kell döntenie. 

 
Nulláról kell kezdeni mindent ahhoz, hogy felkerüljön az új iskolanévtábla – egyeztek 

meg a civilek és politikusok a novemberi kerekasztal-megbeszélésen 

A tanintézet – többségében magyar ajkú képviselőkből álló – iskolaszéke az elmúlt 
csütörtökön megszavazta a Şcoala Gimnazială Dr. Bernády György Általános Iskola nevet. 
Ezzel átadták a szimbolikus stafétabotot, hisz újabb láttamozásokra és szavazásokra van 
szükség ahhoz, hogy az oktatási intézmény ténylegesen felvehesse az egykori városépítő 
nevét. Az iskolaszék döntése azonban így is mérföldkőnek számít Marosvásárhelyen, ugyanis 
az elmúlt húsz év során a vezetőségi tanácstagoknak eddig egyetlen általános iskolában sem 
sikerült magyar személyiség nevét megszavazni, sőt még javasolni sem. 
 
Öt–négy arányban szavaztak 
 



Novemberben a Bernády névadás ügyének kezdeményezői, valamint az RMDSZ politikusai, 
Benedek István, Borbély László, Frunda György és Kerekes Károly egy kerekasztal-
megbeszélés során megegyeztek, hogy a 2-es iskola névváltozási ügyét a nulláról kell 
indítani, azaz előbb azt kell elérniük a civileknek, szülőknek, hogy az iskola vezetőségi 
tanácsa megszavazza a névváltozást. Az elmúlt héten az igazgató – a szülők nyomására – 
összehívta az iskolaszéket, és öt–négy arányban elfogadták a Şcoala Gimnazială Dr. Bernády 
György Általános Iskola nevet. Az intézményvezető ugyanakkor nem mulasztotta el 
szavazásra bocsátani a Központi Iskola nevet sem, de a testület többsége ezt elvetette.  
 
Ahhoz azonban, hogy a tanintézet felvehesse Bernády nevét, előbb a városi, majd a megyei 
névadó bizottságnak is láttamoznia kell az előterjesztést, csak ezután kerülhet át a városi 
tanács plénuma elé, ahol szavazással döntenek – részletezte a Székelyhon.ronak a 
közigazgatási lépéseket Horváth Kovács Ádám, a szülői akciócsoport tagja.  
 
Elég lesz három hónap? 
 
A szülők az általuk elküldött sajtóközleményben kifejtik, hogy a szülői akciócsoport 
tárgyalásokat folytatott Borbély Lászlóval és Markó Bélával, akik megígérték, intézkednek, 
hogy a névadásnak ne legyen politikai akadálya. Erről biztosították a szülőket, ám az 
iskolaszéki ülésen az igazgató továbbra is ellenezte a névadást, sőt megkérdőjelezte az 
iskolaszék döntőképességének jogosságát. 

„Ennek fényében számunkra nem világos, milyen háttértárgyalások zajlottak, mert az 
igazgató magatartása semmiféle együttműködési készséget nem mutatott” – írják a szülők, 
akik szeretnék felhívni a választott politikusok figyelmét arra, hogy az RMDSZ nevezzen ki 
egy felelős 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 legkésőbb az új tanév kezdetén az iskola már a 
városépítő polgármester nevét viselhesse. 

 


