
Kétnyelvűséget követelnek az iskolákban a marosvásárhelyi 
szülők 

Magyar nyelvű feliratok elhelyezését kéri marosvásárhelyi szülők egy csoportja a 
megyeszékhely több vegyes tannyelvű tanintézményének vezetőségétől. A gyermekeiket 
a Dacia Gimnáziumba, az Európa Gimnáziumba, a Liviu Rebreanu Gimnáziumba, 
illetve 2-es Számú Általános Iskolába járató szülők a kétnyelvűség szempontjából 
mérték fel az iskolákat, és azt tapasztalták: a hasznos információkat közzétevő táblákon 
nincs magyar közlemény, felirat. A helyzet orvoslása érdekében a vásárhelyi polgárok a 
Civil Elkötelezettség Mozgalomhoz (CEMO) fordultak támogatásért.

 

Multikulturalizmus? A panaszosok szerint nem biztosított az esélyegyenlőség a megyeszékhely 
vegyes iskoláiban

Fotó: Gönczi Ákos
A vásárhelyi szülők a CEMO szakmai, jogi és technikai segítségével fogalmazták meg kérésüket, és 
a több mint 200 aláírással ellátott kérést (iskolánként 50 aláírás) átnyújtották a tanintézetek 
vezetőségének, amelyek a törvény szerint 30 napon belül kötelesek válaszolni.

A szülők kérik, hogy a homlokzati táblákra, osztálytermekre, laboratóriumok ajtajára, irodákra, 
raktárakra, műhelyekre, tornacsarnokokra, biztonsági táblákra helyezzenek el magyar, illetve 
kétnyelvű feliratokat, ugyanakkor a faliújság is tükrözze az iskolák tanulóközösségének etnikai 
összetételét.

„A jelzett hiányosságok miatt nem biztosított az esélyegyenlőség, ami kedvezőtlenül befolyásolja a 
magyar nemzetiségű gyermekek egészséges személyiségfejlődését. Meggyőződésünk, hogy a 
multikulturalitás, a többnyelvűség ösztönzése az iskolákban – a sokszínű Európai Unióban – 
gazdagítja a gyerekek személyiségét és a maga során erősíti a toleranciát és a kölcsönös tisztelet 
kialakulását mindkét közösség tagjaiban” – állapítja meg a kezdeményezők levele.

Abban az esetben, ha az iskolák elutasítják a kérést, vagy a törvény által megszabott határidőn belül 
semmilyen válasz nem érkezik az intézmények részéről, a szülők jogos követelésükkel más 
szervekhez fordulnak, és további lépéseket tesznek gyermekeik anyanyelv-használati jogainak 
érvényesítése érdekében. A CEMO egyébként szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében 
emlékeztet: ezeket a jogokat a közintézményekre vonatkozó 2001/215-ös számú Helyi 
Közigazgatási Törvény, az Alkotmány, valamint a Románia által a 2007/282-es törvénnyel ratifikált 
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Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája egyaránt garantálja.

„Az a tény, hogy a magyar gyermekek vegyes tannyelvű iskolákban anyanyelvükön tanulnak, nem 
jelenti azt, hogy a magyar közösség nyelvi jogait teljes mértékben tiszteletben tartják. 
Marosvásárhely vegyes tannyelvű iskolái a magyar gyermekek nyelvi jogait csupán az anyanyelven 
való tanulásra korlátozzák, és az iskola kommunikációja, nyelvi képe nem tükrözi a magyar 
gyermekek jelenlétét az adott iskolákban, az iskolák homlokzata, faliújságjai, kiadványai ugyanis 
kizárólag román nyelvűek” – hívja fel a figyelmet a civil szervezet.

Az általa támogatott szülők ugyanakkor tudatában vannak annak, hogy a fent leírt körülmények 
Marosvásárhely más iskoláiban is előfordulnak, ezért arra kérik őket: ha úgy gondolják, hogy 
gyermekeik iskolájában sérülnek vagy egyáltalán nem érvényesülnek az anyanyelv-használati 
jogok, segítségért forduljanak a CEMO-hoz.
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