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Hét–hat arányban megszavazta az önkormányzati tanács névadó bizottsága a 2-es számú Általános Iskola Bernády

Györgyre való átkeresztelését. Ezzel azonban még korántsem került pont az iskola körüli névadási mizéria végére.

Legtöbb hatvan napon belül ugyanis a megyei névadó bizottságnak is határoznia kell az ügyben. Ezután pedig az

önkormányzati tanács tagjainak is szavazniuk kell róla. Az eljárás során bárhol, az iskolakeresztelő ellenlébasai

bármikor megtalálhatják az eszközöket arra, hogy késleltessék, akadályozzák vagy éppenséggel meghiúsítsák azt,

hogy az iskola felvehesse a város egykori polgármesterének a nevét. Az ellenzők zászlóvivője Cornel Brișcaru, a

Szociáldemokrata Párt marosvásárhelyi szervezetének a tagja, volt polgármesterjelölt, önkormányzati tanácsos. Ő

egyébként a csütörtöki ülésen is a névváltoztatás ellen szavazott.

A csütörtöki döntés közvetlen előzménye egyébként az, hogy az iskolaszék január 24-én megszavazta a Şcoala

Gimnazială Dr. Bernády György Általános Iskola név felvételét, ezt azonban a városi és a megyei névadó

bizottságnak is jóvá kellett hagynia.

„Miután az iskola 5–4 arányban megszavaztuk a Bernády György nevet, a múltkori ülést felfüggesztettük, mert az

USL-s kollégák újabb kifogásokat emeltek a névváltoztatás ellen és bizonyos dokumentumokat kértek. Azokat

rendelkezésükre bocsátottuk, majd újabb szavazásra került sort. Ezen 7–6 arányban a Bernády György név javára

döntöttünk” – nyilatkozta a sajtónak dr. Benedek István, a városi névadó bizottság tagja. Hozzátette, mind a városi,

mind pedig a megyei névadó bizottság határozata konzultatív jellegű, a végső döntést azonban az önkormányzati

tanács kell meghozza. Emlékeztetett arra, hogy a tanács már megszavazta egyszer a Bernády György név felvételét,

a tényleges névváltoztatásra azonban mégsem került sor.

A névváltoztatás ellen szavazók között volt, egyáltalán nem meglepő módon Cornel Brișcaru, aki kijelentette, a

bizottság ülésén a Bernády György név felvétele ellen szavazott. „Én ma is a Központi elnevezés mellett érveltem.

Nem arról van szó, hogy szabotálni akarnám a nevet, hanem van egy törvényes eljárás, ennek során a

bizottságoknak elemezniük kell, hogy az iskola a Bernády vagy a Központi elnevezést kapja. Ez egy hosszabb

folyamat, amelynek során különböző bizottságoknak kell konzultációs jellegű döntést hozniuk, majd a végső

döntést a helyi tanács hozza meg” – nyilatkozta az ülés után Brișcaru. Hozzátette, azt, hogy az elnevezések

milyenek, nem neki kell mérlegelnie, de úgy véli, sokkal fontosabb a Bernády György felvételénél az, hogy az iskola

falai omladoznak és az oktatás színvonala is kívánnivalót hagy maga után.

Az iskola körüli névadási mizéria egyébként már több mint egy éve zajlik. 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.
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