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Négy marosvásárhelyi iskola vezetőségéhez
juttatták el a szülők azt a beadványt, amelyben
arra kérik az igazgatóságot, hogy a kétnyelvűség
ne korlátozódjon csupán az anyanyelven való
tanulásra, hanem az iskolatáblák, a faliújság és
kiadványok is legyenek kétnyelvűek.

 
Apró lépésekben haladnak előre

Pár héten belül magyar nyelvű, az intézmény nevét is tartalmazó

tájékoztató táblát helyeznek el a marosvásárhelyi Nicolae

Bălcescu Gimnázium homlokzatán. Az egykori 12-es és 13-as iskola

magyar anyanyelvű tanárai októberben döntöttek úgy, hogy

kérni fogják a magyar nyelvű tábla kihelyezését. Az intézmény

vezetőjéhez leadott kérvényben vállalták, hogy a nehéz anyagi

helyzetre való tekintettel előteremtik a pénzt a tábla elkészítésére.

A napokban, abban reménykedve, hogy az önkormányzat

állja a költségeket, kérvényt adtak le a Marosvásárhelyi Polgármesteri

Hivatalhoz ez ügyben, de választ még nem kaptak. Az intézménynek

három épülete van, így három táblára lesz szükség,

amelyek elkészítése összesen 220 lejbe kerül. A tanárok már öszszegyűjtötték

a pénzt, de a városvezetés részéről szép gesztusnak

vennék, ha kifizetné a táblát, ahogyan ezt a többi intézmény

esetében tette a román nyelvű táblákkal.

(fancsali)

A kérelmet összesen 200  szülő írta alá, akiknek gyermekei a Dacia-, 
Európa-, 

Liviu Rebreanu Gimnáziumba, illetve a 2-es számú Általános 
Iskolába járnak.



Ezek a szülők felmérték a kisebbségi nyelv jelenlétét az

iskola belső kommunikációjában. Miután azt tapasztalták,

hogy teljesen hiányzik a magyar nyelv az intézmények

belső környezetéből, úgy döntöttek, hogy a Civil Elkötelezettség

Mozgalom munkatársaihoz fordulnak, és ezek

szakmai segítségével fogalmazzák meg kérelmüket.

A TÖBBNYELVŰSÉG GAZDAGÍTJA A

SZEMÉLYISÉGET

A multikulturalitás lényege abban rejlik, hogy az együtt élő

közösségek nyelve és kultúrája éppen úgy jelen van az iskolák

nyilvános és belső kommunikációjában, mint a köztereken,

és nemcsak a tantermekben használhatják anyanyelvüket

a kisebbségben élő diákok. „A gyerekeink egészséges 
személyiségfejlődése

érdekében kérjük önöktől, hogy a Liviu Rebreanu Gimnáziumban a 
román

mellett magyar feliratok is legyenek. Meggyőződésünk,

hogy a multikulturalitás, 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”

– olvashatjuk a Liviu Rebreanu Gimnázium igazgatóságához

beadott kérelemben. A szülők továbbá arra kérik a

vezetőséget, hogy helyezzenek kétnyelvű feliratokat az iskolák



homlokzatára, az osztálytermekbe, laboratóriumokba,

irodákba és raktárakba, a tornacsarnokba, illetve a faliújságok

is legyenek ilyenek. Ha ennek anyagi akadályai lennének,

akkor az iskolapénzalap mellett a szülők akár további

támogatásokkal is hozzájárulnának a változtatáshoz.

AZ ELSZÁNT SZÜLŐK KÉSZEK

HATÁROZOTTABB LÉPÉSEKRE IS

Az iskoláknak a törvény által hivatalosan előírt 30 napon belül

kell válaszolniuk a kérelemre – tudtuk meg Szigeti Enikőtől, a

CEMO ügyvezető igazgatójától. A 2-es számú Általános Iskola

vezetősége a tanároktól kérdezte meg, hogy valóban probléma-

e a kétnyelvűség hiánya az intézmény belső kommunikációjában.

A kérdőre vont tanárok elmondták, hogy a szülők

kérése ez. Amennyiben az iskolák vezető tanácsa visszautasítja

kérelmüket, a szülők akár szélesebb körű aláírásgyűjtésbe

is kezdenek. Szigeti Enikő elmondta, volt már olyan iskola,

ahol a magyar szakos tanárok kérésére magyar faliújságot

is kihelyeztek az intézmény folyosóira, igaz, ezt a tanárok saját

pénzükön vásárolták meg. Az érintettek a Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatalhoz is fordultak kérelmükkel, hiszen

a kétnyelvű táblák elhelyezése az önkormányzatok dolga és

kötelessége.
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