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Marosvásárhelyen a polgármesteri hivatalhoz fordultak a 

tanintézmények kétnyelvű feliratozásának ügyében 

2011. február 08. 

Valós kétnyelvűséget kér a marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól az iskolák feliratozása 

ügyében a Civil Elkötelezettség Mozgalom. Úgy tudják, az önkormányzat tervei szerint a 

homlokzatokon csak az iskola, gimnázium kifejezések szerepelnének magyarul.  

 

Magyarosítanának. A Papiu-főgimnáziumra is kétnyelvű feliratot kérnek 

Valós kétnyelvűséget kér a marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól az iskolák feliratozása 

ügyében a helyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO). A civil szervezet hivatalos forrásra 

hivatkozva azt állítja, hogy a szülők és a civil szféra nyomására a marosvásárhelyi önkormányzat 

ugyan tervezi a tanintézetek elnevezésének kétnyelvű megjelenítését, azonban a homlokzatokon 

csak az iskola, gimnázium kifejezések szerepelnének magyarul. A civil szervezet szerint ez az 

eljárás kísértetiesen hasonlít a marosvásárhelyi utcanevek „kétnyelvű” megjelenítéséhez, 

valamint a nemrég „álkétnyelvűvé” átalakított Unirea/Egyesülés Főgimnázium homlokzati 

táblájához.  

Fordítsanak le minden szót!  

A CEMO közleményében emlékeztet, hogy a kétnyelvű iskolai feliratozást a tíz évvel ezelőtt 

életbe léptetett helyi közigazgatási törvény is szabályozza. Ezért a szervezet képviselői tegnap 

folyamodványt küldtek a város polgármesteréhez és alpolgármestereihez, amelyben kérik, hogy 

az iskolák kétnyelvű feliratozását illető határozattervezet megtárgyalásakor, valamint ennek 
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életbeléptetésében tartsák tiszteletben a magyar közösség nyelvi jogait, és az iskolák magyar 

nyelvű homlokzati táblái tükrözzék a valós kétnyelvűséget. A civil szervezet emellett azt is kéri, 

hogy az iskolákra kihelyezendő magyar nyelvű homlokzati táblákon megjelenített információk 

legyenek azonosak a román nyelvű táblák feliratozásával, és ez alól csak a névadó személyiségek 

neve képezzen kivételt. 

Tájékoztatás csak románul  

Marosvásárhelyen a kétnyelvű iskolatáblák „kálváriája” tavaly januárig nyúlik vissza, amikor 

szülők egy csoportja azzal a kéréssel fordult a civil szervezethez, hogy segítsenek nekik 

gyerekeik nyelvi jogainak érvényesítésében. Gyermekeik ugyan kétnyelvű iskolák magyar 

tagozatára jártak, azonban az iskolákban minden tájékoztatás, feliratozás egynyelvű, figyelmen 

kívül hagyva a magyar közösség nyelvi jogait, amelyeket hatályban levő törvények és 

nemzetközi egyezmények szabályoznak. Ennek következtében a város négy általános iskolájában 

(Dacia, Európa, Liviu Rebreanu, valamint a 2-es Számú Általános Iskola) több száz szülő 

aláírásával ellátott kétnyelvűséget igénylő petíciókat nyújtottak be. „A kéréseket követően az 

érintett intézmények kitérő válaszokat adtak, az iskolák nyelvhasználatát illetően semminemű 

változás nem történt, ennek következtében a szülők úgy döntöttek, hogy egy újabb kérelmet 

nyújtanak be az iskolák igazgatóságaira” – írja közleményében a szervezet. Tájékoztatásuk 

szerint azonban a második levélre küldött válaszok nem sokban tértek el az első körben 

megfogalmazott elzárkózó és elhárító hangnemű dokumentumoktól. 

A kétnyelvűséget illető kérelmekkel szembeni elzárkózást látva a CEMO tavaly novemberben 

panaszlevelet nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz, a testület azonban még 

nem tárgyalta az ügyet. 

 

 


