Lekerül Wass Albert neve a tanodáról

A prefektus döntése értelmében új nevet kell adni a bögözi intézménynek
Hargita Népe
Tizenöt nap áll a bögözi iskola rendelkezésére, hogy megváltoztassa nevét – áll a Hargita megyei
prefektus tegnapi rendeletében. A tanintézmény 2000 óta viseli Wass Albert nevét. Az író vélt háborús
bűnösségét tisztázni kívánó perújrafelvételi kérelmet iktatták a Legfõbb Ügyészségen.
Alig három évig állt a Wass Albert nevét viselõ tábla a bögözi iskola falán, Mircea Dusa Hargita
megyei prefektus tegnap elrendelte: a tanintézmény nevét tizenöt napon belül meg kell változtatni.
A megye kormánymegbízottja a 2002/31-es kormányrendeletre hivatkozik, amely megtiltja a
nacionalista szervezetek működését és a háborús bűnösök kultuszát az országban.
Amint azt tegnap a prefektus elmondta, ha a bögözi iskola nem tesz eleget a felszólításnak, értesíti a
művelõdésügyi minisztériumot.
A prefektusi rendeletet tegnap juttatták el a bögözi önkormányzatnak, a megyei tanfelügyelõségnek és
a Hargita Megyei Művelődési Igazgatóságnak.
Az iskola Beder Tibor* akkori fõtanfelügyelõ javaslatára vette fel 2000 júniusában Wass Albert nevét, a
névadás akkor a faluközösséget is megosztotta; sokan azzal érveltek, Wass Albertnek nincs köze
Bögözhöz. „Az iskola nevét azonban mára már mindenki elfogadta a faluban, így a név akkor is
megmarad, ha prefektusi döntés kényszeríti a közösséget a névváltoztatásra. – mondta el lapunknak
Beder Tibor. – Olyan ez, mint Kolozsváron a Farkas utca: mindenki így nevezi, még akkor is, ha az
utcatáblán más szerepel.”
Kálmán-Ungvári Zsófia Hargita megyei fõtanfelügyelõ lapunktól értesült a prefektus rendeletérõl.
Kifejtette, a névváltoztatás már nem a tanfelügyelõség hatáskörébe tartozik, hanem a helyi tanácséba,
így Bögöz községnek kell új nevet adnia az iskolának.
Wass Albertet 1946-ban ítélte háborús bűnösként halálra a kolozsvári népbíróság. A család külföldön
élõ tagjai Frunda György** szenátort bízták meg a rehabilitáció intézésével, a perújrafelvételi kérelmet
Kelemen Atilla képviselõ tegnap tette le Joita Tanase legfõbb ügyész asztalára. A szenátor Razvan
Theodorescu művelõdési miniszterhez is folyamodvánnyal fordult, amelyben arra kéri, az újabb per
lezárásáig függesszék fel a Wass Albert-szobrok eltávolítását.
Lukács János
(Forrás: cyberpress.sopron.hu – 2003. április 1.)

_________________________________________________________________________________
*Beder Tibor a kolozsvári Bolyai Egyetemen szerzett diplomát, utána tanárként, igazgatóként
dolgozott és turisztikai, földrajzi írásokat publikált. 1982-ben Zágonból Törökorszába tett 2 600 km-es
gyalogútjáról szóló könyve ez évben jelenik meg. 1990 óta Hargita megye főtanfelügyelője. A RMDSz
és a MVSz vezető tagja, a szórványmagyarságot támogató Julianus Alapítvány alapító elnöke.
_________________________________________________________________________________
**Frunda György Marosvásárhelyen született erdélyi magyar politikus, közéleti szereplő.
1994-ben a Román Parlamentbe akkreditált újságírók megválasztják az Év Szenátorának,
1996-ban a bukaresti V.I.P. hetilap megválasztja az Év Politikusának,
1997-ben a magyarországi Szféra kulturális szolgáltató intézmény a Szféra Glóbusz díjjal tüntette ki.

