
Valódi kétnyelvûséget kérnek a szülôk

A marosvásárhelyi Dacia, Európa és Liviu Rebreanu Gimnáziumok valamint a 2-es Számú 
Általános  Iskola  szülôi  közösségének  tagjai  az  elmúlt  napokban  kérelemmel  fordultak  a 
felsorolt  iskolák  vezetôségéhez.  Beadványukban  azt  kérték,  hogy  a  vegyes  tannyelvû 
iskolákban  a  magyar  gyermekek  nyelvi  jogait  ne  korlátozzák  csak  az  anyanyelven  való 
tanulásra, s a szóban forgó iskolák kommunikációja, feliratai tükrözzék azt, hogy az együtt 
élô nemzetiségek mindenikének a nyelve jelen van a tanintézményben. 
Bár Románia büszkén hirdeti, hogy megvalósította a multikulturalizmust, egyes iskolákban látható 
módon korlátozzák a nyelvhasználatot. Az egynyelvûség pedig nem tanítja meg a többséget, hogy 
tisztelje a másik nyelvét,  a  kisebbségi  gyerekek pedig nem élhetik meg, hogy az ô nyelvük és 
kultúrájuk  is  értékes  –  olvasható  a  Civil  Elkötelezettség  Mozgalom (CEMO)  tájékoztatójában, 
amely Ghandit idézi: "Legyünk mi a változás, amit látni szeretnénk a világban." 

Az iskolákhoz írt kérelem szövegében pedig a következôk olvashatók: 

"...A  gyerekeink  egészséges  személyiségfejlôdése  érdekében  kérjük  Önöktôl,  hogy  a  (címzett)  
iskolában a román feliratok mellett a magyar feliratokat is jelentessék meg. Meggyôzôdésünk, hogy  
a  multi-kulturalitás,  többnyelvûség  ösztönzése  az  iskolákban  –  a  sokszínû  Európai  Unióban  –  
gazdagítja a gyerekek személyiségét és a maga során erôsíti a toleranciát és a kölcsönös tisztelet  
kialakulását  mindkét  közösség  tagjaiban.  Felmérést  készítettünk,  és  az  alábbi  lista  azokat  a  
helyeket, táblákat, hirdetéseket tartalmazza, amelyek esetén nem létezik magyar nyelvû tájékoztatás.  
Kérjük, hogy az általunk összeállított lista alapján az alábbi helyekre helyezzenek ki magyar, illetve  
kétnyelvû  feliratokat:  homlokzati  táblák,  osztálytermek,  laboratóriumok,  irodák,  raktárak, 
mûhelyek, tornacsarnok, biztonsági táblák, faliújságok. 
Kérjük  mindezt  a  közintézményekre  vonatkozó  2001/215-ös  Helyi  Közigazgatási  Törvény  (1)  
értelmében,  a  Románia  által  a  2007/282-es  Törvénnyel  ratifikált  Regionális  vagy  Kisebbségi  
Nyelvek Európai Chartája (2) céljainak és elveinek betartásával. 
Ugyanakkor kérjük, hogy minden közérdekû ideiglenes információt a román mellett közöljenek és  
tegyenek  ki  magyar  nyelven  is,  tekintettel  arra,  hogy  az  iskola  román  és  magyar  tannyelvû  
egyaránt, tehát a magyar anyanyelvû gyerekeknek is joguk van ahhoz, hogy minden információhoz  
anyanyelvükön is hozzáférjenek. 
Kérjük a kétnyelvû feliratokat román és magyar nyelven azonos méretben és színben feltüntetni. 
…  Amennyiben a feliratok magyar nyelvû kifüggesztésének anyagi akadályai lennének, kérjük, e  
célra használják az iskolapénzalapot, amelyhez a magyar szülôk is hozzájárulnak. Szükség esetén a 
fentiek megoldására az iskola vezetôségét további támogatásunkról is biztosítjuk". 
A 200 szülô (iskolánként 50) által aláírt kérelmet mind a négy iskolában kisebb- nagyobb kifogások 
után átvették. 

Szigeti Enikô, a CEMO ügyvezetô igazgatója elmondta, az iskolákban kifogásolták, hogy magyar 
nyelven íródott a kérelem, holott a 2001. évi 215-ös közigazgatási törvény 76. cikkelye lehetôvé 
teszi az anyanyelv használatát a helyi közigazgatási hatóságoknak alárendelt közintézményekben. 
Amikor kiderült, hogy a magyar nyelvû kérelemhez a román megfelelôjét is csatolták, arra rátették 
az iskolák pecsétjét. 

A törvény által elôírt 30 napon belül pedig közölni kell az iskolák hivatalos álláspontját. Abban az 
esetben, ha elutasítják a beiktatott kérést vagy a törvény által megszabott határidôn belül semmilyen 
válasz nem érkezik az intézmények részérôl, a szülôk készen állnak arra, hogy jogos követelésükkel 
más  szervekhez  forduljanak,  és  további  lépéseket  tegyenek  gyermekeik  (anya)nyelvhasználati 
jogainak, a valódi multi- kulturalizmusnak és többnyelvûségnek az iskolákban való megvalósulása 

http://www.kronika.ro/search.php?author=176


érdekében. Ezen jogokat a közintézményekre vonatkozó 2001/215-ös helyi közigazgatási törvény, 
az  Alkotmány  valamint  a  Románia  által  a  2007/282-es  törvénnyel  ratifikált  Regionális  vagy 
Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája egyaránt garantálja. 

Mivel  van  olyan  iskola,  ahol  kérdôre  vonták  a  kérelmet  aláíró  pedagógusokat,  a  Civil 
Elkötelezettség Mozgalom támogatásáról biztosítja azokat, akiket támadás ér emiatt. Ugyanakkor 
felhívja a szülôk figyelmét arra, hogy segítségért fordulhatnak a szervezethez, ha úgy érzik, hogy 
gyermekeik anyanyelvi jogai sérülnek az iskolákban. (Kapcsolattartó: Szigeti Enikô, tel: 0758-924- 
454.) 
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