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ROMÁN SZEMÉLYISÉGRŐL NEVEZNÉ EL A PSD-S ALPOLGÁRMESTER A MAROSVÁSÁRHELYI 7-ES SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT

Micu is „versenybe száll” Telekivel és Bethlennel

Újabb „keresztapa” jelentkezett be. A 7-es iskola vezetőségével nem egyeztetettek a névadásról
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újra az általa vezetett tanintézet 
elnevezése került a fi gyelem közép-
pontjába. Mint kifejtette, ezúttal 
sem egyeztettek vele vagy az iskola 
vezetőtanácsával a névadást ille-
tően. Az elmúlt tanévi gyűlésen a 
szülői bizottságok képviselőivel és 
a tanárokkal is beszélgettek a né-
vadásról, de senki nem tartotta ezt 
prioritásnak.

„Maros megyében a nagysármási 
iskolát már Samuil Micunak hívják, 
és tudtommal törvénytelen, hogy 
egy megyében két oktatási intéze-
tet ugyanazzal a névvel illessenek. 
Ennek fényében szerintem az alpol-
gármester kezdeményezése nem is 
kerülhet napirendre” – vélekedett 
az iskolaigazgató, aki ugyanak-
kor emlékeztetett, hogy a névadás 
ügyében a döntéshozó testület a 
helyi önkormányzat, amely az isko-
la vezetőtanácsának megkérdezése 
nélkül is dönthet az elnevezésről.

A marosvásárhelyi RMDSZ-szel és 
a magyar közösséggel nem egyezte-
tett Segiu Papuc alpolgármester a 
névadást illetően – mondta a Szé-
kelyhonnak Kovács Mihály Levente, 
a Maros megyei RMDSZ ügyvezető 
elnöke, aki kifejette, a marosvá-
sárhelyi RMDSZ-es önkormányzati 
képviselők nem fogják megszavaz-
ni ezt a tervezetet. A helyi magyar 
tanácsosoknak van egy javaslatuk, 
amelyet már elfogadott a városi 
névadó bizottság, de a tanács napi-
rendjére azóta sem került fel – en-
nek megfelelően a 7-es iskola Teleki 
Sámuel nevét vehetné fel.

A Krónika értesülései szerint 
hasonló jelenség észlelhető más 
erdélyi oktatási intézményekben, 
többek között kolozsvári vegyes 
tannyelvű iskolákban is, ahol a 
magyar tagozaton végzettek szá-
mára kiállított dokumentumokon 
esetében nem tüntették fel a diá-
kok nevén.
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Megtagadják a magyar ékezetek használatát egy vegyes tannyelvű iskolában

A kéttagozatos, azaz a román–magyar osztályokat, tanulókat egyazon tanintézetben, iskolában működtető, illetve nevelő iskolai modell 
ismét megbukott Marosvásárhelyen – szögezte le tegnapi közleményében a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). Ugyanis a jogvé-
dő szervezet tájékoztatása szerint a város egyik legnagyobb általános iskolájában, a Liviu Rebreanuban az intézmény vezetősége nem 
hajlandó a nyolcadik osztály elvégzését tanúsító okleveleket, tanulmányi bizonylatokat törvényes módon kiállítani: a magyar diákok 
neve helytelenül, ékezetek nélkül került fel az iratokra. Az iskola titkárnőjének és igazgatójának indoklása szerint a magyar nyelv éke-
zeteinek használata azért nem lehetséges, mert „a titkárságon használt szerver nem ismeri” a magyar ékezeteket. „Mindamellett, hogy 
ez az eljárás megalázó a magyar szülőkkel, diákokkal szemben, egyben törvénytelen és diszkriminatív is, ugyanis a román gyermekek 
esetében a szerver »ismeri« a román ékezeteket. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a közeljövőben, július 15–18. között a gyerekeknek, 
szülőknek szükségük lesz az iskola által kiállított tanulmányi bizonyítványra, hiszen ezzel kell beiratkozniuk a középiskolák kilencedik 
osztályaiba” – hívta fel a fi gyelmet a Cemo. A Barabás Miklós munkatárs által aláírt közlemény szerint az iskolában végzett nyolcadikos 
magyar gyermek szülei aggódva és egyben dühösen keresték meg a szervezetet, amely jogorvoslati folyamatot indított el a Maros megyei 
tanfelügyelőség és a tanügyminisztérium bevonásával. „A szülők hivatalos kérvény formájában követelik a törvénytelenség megszünte-
tését az igazgatótól. Amennyiben az okleveleket nem javítják ki, szervezetünk az Országos Diszkriminációellenes Tanács megkeresését is 
fontolgatja az üggyel kapcsolatban, hiszen nyilvánvaló, csak a magyar diákok oklevelei, iratai nem tartalmaznak ékezeteket” – közölte a 
Cemo, amely az oktatási törvény vonatkozó passzusait idézve arra kéri a vegyes tannyelvű iskolákban végzett diákok szüleit, ne hagyják, 
hogy gyermekük nevét ékezetek nélkül, helytelenül tüntessék fel a hivatalos iratokban.

Az RMDSZ és a POL után a 
román alpolgármester is átke-
resztelné a marosvásárhelyi 
7-es számú általános iskolát, 
az utolsó olyan tanintézetet, 
amelynek csak egy szám a 
legfőbb ismertetőjegye. Sergiu 
Papuc természetesen egy román 
személyiség nevét javasolta, 
miközben korábban két magyar 
név is felmerült.

 » SIMON VIRÁG

S amuil Micu nevét vegye fel a 
marosvásárhelyi 7-es számú 
általános iskola – javasolja 

határozattervezetében Sergiu Papuc, 
a Szociáldemokrata Pártot képvise-
lő marosvásárhelyi alpolgármester 
(portrénkon). A most zárult tanévben 
már volt egy névadási kísérlete a Sza-
bad Emberek Pártjának (POL): ma-
gyar elnevezést, Bethlen Gábor nevét 
javasolták az utolsó olyan marosvá-
sárhelyi iskolának, amelynek csak 
egy szám a legfőbb ismertetőjegye. 
Korábban az RMDSZ Teleki Sámuelt 
javasolta.

Marosvásárhelyen tizenhárom 
ál talános iskola működik, amelyek 
nagy része román közéleti szemé-
lyiségek nevét viseli – az egyetlen 
magyar nevű a volt 2-es általános 
iskola, amely hosszas egyezkedé-
sen árán felvehette dr. Bernády 
György városépítő polgármester ne-
vét. Mára csupán a volt November 
7. negyedben található 7-es iskola 
maradt meg régi számnevével (tu-
lajdonképen két iskoláról van szó, 
hiszen a 7-es általánosba beolvadt 
a 6-os általános, de jelenleg egy ta-
nintézetként működnek).

Bethlen Gábor
nevét is javasolták
Tavaly szeptemberben Bethlen Gá-
borról akarták elnevezni a marosvá-
sárhelyi 7-es számú általános iskolát. 
Az erre vonatkozó határozattervezetet 
a Szabad Emberek Pártjának három 
tanácsosa nyújtotta be. Akkor Radu 
Bălaș, az egyik kezdeményező azt 
nyilatkozta a Székelyhon napilapnak, 
hogy három név közül választott: Pe-
tőfi  Sándor, Aranka György és Beth-
len Gábor. Végül azért terjesztette be 

a Bethlen Gábor elnevezést, mert az 
erdélyi fejedelemnek köze volt Ma-
rosvásárhelyhez, és nevét a románok 
is könnyebben ki tudják ejteni. A ha-
tározattervezet azonban azóta sem 
került fel a képviselő-testületi ülések 
napirendjére. Akkor az iskola igaz-
gatója, Körtesi Sándor azt mondta, 
csalódott, hogy egyesek az iskola ve-
zetőtanácsa, a szülők megkérdezése 
nélkül akarnak nevet adni az általa 
vezetett tanintézetnek.

Samuil Micu is „bejelentkezett”
Sergiu Papuc alpolgármester új hatá-
rozattervezete a napokban került fel 
a városháza honlapjára tanulmányo-
zás végett. Eszerint a PSD-s elöljáró 
fontosnak tartja, hogy a név nélküli 
marosvásárhelyi általános iskolát 
is elnevezzék. Azt javasolja, hogy a 
tanintézet vegye fel Samuil Micu 
nevét. A román történész, nyelvész, 
teológus, fi lozófus, az erdélyi iskola 
tagja, aki 1762-ben Balázsfalván el-
végezte a görögkatolikus teológiát, 
majd szerzetes lett. Több mint hatvan 
mű szerzője, 1780-ban megírta latin 
nyelven az első román nyelvtant. Ő 

az első román nyelvész, aki követke-
zetesen ragaszkodott a latin ábécé 
alkalmazásához. A marosvásárhelyi 
alpolgármester beterjesztette határo-
zattervezetben szó sincs arról, hogy 
mi köze van Samuil Micunak Maros-
vásárhelyhez.

Van már ilyen nevű iskola
a megyében
Megkeresésünkre Körtesi Sándor, a 
7-es általános iskola igazgatója el-
mondta, meglepődve hallotta, hogy 




