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Megszavazta a marosvásárhelyi tanács, hogy az 

iskolák belső tereiben kötelező kihelyezni a két-

nyelvű táblákat. A határozat megoldást jelenthet 

a Civil Elkötelezettség Mozgalom által évek óta 

indított hosszú tárgyalásnak és harcnak, amely-

nek során a civilek feljelentették az iskolákat és 

a városháza szakigazgatóságát is.

A jövő hónapban lesz az el-
ső tárgyalás abban a per-
ben, amelyet a CEMO in-

dított a polgármesteri hiva-
tal iskolákért felelős igazga-
tósága ellen, mivel a taninté-
zetekben nem tették ki a két-
nyelvű táblákat. A CEMO elő-
ször 2016 nyarán tett feljelen-
tést az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanácsnál, s ak-
kor minden olyan marosvá-
sárhelyi intézményt bepana-
szolt, ahol az iskolák belső te-
reiből hiányzik a kétnyelvűség. 
Ezek az óvodák és iskolák egy-
től egyig vegyes tannyelvűek. A 
tavaly elindított diszkriminá-
cióellenes eljárások összesen 
31 intézményt érintettek. A pa-
naszlevelekben egy előző fel-
jelentés következtében szüle-
tett CNCD-határozatra hivat-
koztak, mely a kétnyelvű fel-
iratozás, web- és közösségi ol-
dal és közérdekű tájékoztatás 
kötelezettségére vonatkozott. 
A tavaly ősz óta idén májusá-
ig a CNCD 17 oktatási intéz-
mény esetében állapította meg 
a nyelvi jogi diszkriminációt. 
A CEMO-sok szerint a továb-
bi döntések is a diszkriminá-
ció tényét fogják megállapítani. 

A magyar igazgató is 
diszkriminál?

Lapunknak eljuttatott közle-
ményükben a civilek rámutat-
nak, hogy az összes olyan óvo-
dában és iskolában, ahol tet-
ten érhető a kétnyelvűség hi-
ánya a vezetőségi tanácsban 
RMDSZ-es városatyák is jelen 
vannak. Az elmúlt évek folya-
mán a CEMO számtalan alka-
lommal jelezte az RMDSZ helyi 
képviselőinek az iskolai diszkri-
mináció tényét, a civilek szerint 
azonban az érdekvédelmi szer-
vezet nem mutatott érzékenysé-
get a téma iránt.

A Szász Albert nevét viselő 
sportiskolában pedig az a Csí-
ki Zsolt az igazgató, aki a vá-

rosi önkormányzatban frakció-
vezetői tisztséget tölt be. Megke-
resésünkre a sportiskola veze-
tője cáfolta, hogy diszkriminál-
nák a magyar gyerekeket. Mint 
mondta, az épület belső falain 
több száz kétnyelvű felirat jelent 
meg, de azt is belátta, hogy he-
lyenként még ott vannak a mind-
össze román nyelvűek.

Kapus bácsikra bízott 
kétnyelvűség

„Nem igazságos minket el-
marasztalni, hisz a mosdótól az 
igazgató irodájáig, az osztályter-
mektől a laboratóriumokig min-
den egyes ajtón ott van a két-
nyelvű táblácska. Hogy az udva-
ron, imitt-amott megjelent egy 
pár román nyelvű tábla, az nem 
rajtam múlott. Éjszaka a kapus, 
unalmában elkezdett önszorga-
lomból táblákat készíteni. Most 
szóltam, hogy ezeket vegyék le, 
helyettük rendelünk kétnyelvű-
eket” – nyilatkozta Csíki Zsolt. 
Az igazgató hozzátette, más is-
kolák vezetőtanácsi tagjaként ő 
maga is szokta figyelmeztetni a 
tanár kollégákat a kétnyelvűség 
szükségességére.

A feljelentett iskolákat sorra 
lelátogató CNCD-nek az Euró-
pa nevet viselő általános iskola 
igazgatósága többek között az-
zal érvelt válaszlevelében, hogy 
náluk a kapusok, akik informá-
ciót tudnak szolgáltatni a be-
térőknek, mind beszélik a ma-
gyar nyelvet. Ugyanakkor a ma-
gyar tagozaton az osztályfőnö-
kök is magyarul közlik a tudni-
valókat a tanulókkal és szüleik-
kel, olvasható az érvek közt. Az 
Európa vezetősége ugyanakkor 
belátja, hogy nem sikerült min-
dent kétnyelvűsíteni, de ezt az 
anyagi források hiányával, il-
letve a magyar oktatók hozzá-
állásával magyarázza. Az igaz-
gató megemlíti, hogy a magyar 
tanárok nem hajlandók önkén-
tesen közérdekű információkat 
fordítani.  

Per a városháza ellen

A jövő hónapban lesz az első 
tárgyalás abban a perben, me-
lyet a CEMO indított a polgár-
mesteri hivatal iskolákért felelős 
igazgatósága ellen. Mint emléke-
zetes, két évvel ezelőtt Horaţiu 
Lobonţ, a városháza iskolákért 
felelős aligazgatója az oktatási 
intézményekbe küldött körlevél-
ben tiltotta meg a kétnyelvű fel-
iratok kihelyezését. Az illetékes 
vezető arra figyelmeztette az is-
kolaigazgatókat, hogy mivel az 
épületek önkormányzati tulaj-
donban vannak, kizárólag a pol-
gármesteri hivatal tudtával és 
beleegyezésével lehet feliratoz-
ni a folyosókat. Lobonţ ugyan-
akkor pénzbírságot is kilátásba 
helyezett azon intézményveze-
tők esetében, akik nem tartják 
be az utasítását. A szikrát a volt 
8-as számú általános iskolában, 
a mai Alexandru Ioan Cuzában 
tanuló néhány román gyermek 
szülei robbantották ki, akik ki-
fogást emeltek a CEMO-tól aján-
dékba kapott kétnyelvű feliratok 
kihelyezése ellen. Lobonţ meg-
ítélésében a magyar feliratok, 
teremelnevezések a marosvá-
sárhelyi iskolákban feszültsé-
get keltenek a magyarok és a ro-
mánok között. A Cuzában nem 
csak hogy el kellett távolítani, 

de az iskola meg sem tarthat-
ta őket. „Politikai indíttatású a 
kétnyelvűsítés, és ennek az is-
kolákban nincs helye. A felira tok 
kihelyezéséről képeket készítet-
tek, kitették a közösségi olda-
lakra. Az iskolai kétnyelvűség-
gel semmi gondunk, támogatjuk 
azt” – nyilatkozta 2015 nyarán 
egy városházi sajtótájékoztatón 
Horaţiu Lobonţ. Az eltelt közel 
két esztendő alatt a polgármes-
teri hivatal egyetlen kétnyelvű 
feliratot sem helyezett el az isko-
lák folyosóira. A megfélemlített 
igazgatók és tanárok közül pedig 
nagyon kevés az, aki lépni mer.  
„Ha a városháza iskolaigazgató-
sága 2015-ben azt állította, hogy 
a termek és folyosók feliratozá-
sa rá tartozik, akkor oldja meg!” 
– válaszolta lapunknak Barabás 
Miklós, amikor a felperes köve-
telményeiről kérdeztük.  

Szigeti Enikő, a Civil Elköte-
lezettség Mozgalom vezetője a 
leginkább azt tartja sajnálatos-
nak, hogy a magyar képvisele-
tet felvállaló és szinte kisajátí-
tó RMDSZ-ben városi szinten 
nincs „gazdája” a kétnyelvű fel-
iratozási folyamatoknak.

A POL-tól érkezne a megoldás

A civil szervezet üdvözölte 
a Szabad Emberek Pártjának 

(POL) az iskolai kétnyelvűség-
re vonatkozó kezdeményezését, 
amelynek megvitatása a városi 
tanács tegnapi ülésének a napi-
rendjén szerepelt. A kezdemé-
nyező Radu Bălaş lapunknak 
nyilatkozva teljesen természe-
tesnek tartotta, hogy a vegyes 
tannyelvű iskolák belső fala-
it kétnyelvű feliratok ékesítsék. 
A tegnapi ülésen többen hozzá-
szóltak a témához, többek kö-
zött Dumitru Pavel PNL-s taná-
csos, aki azt szerette volna tud-
ni, hogy csak román és magyar 
feliratok lesznek, vagy a német 
tannyelvű iskolákban németül 
is ki lesznek téve a feliratok. 
Radu Bălaş azt mondta, hogy 
a határozattervezet a közigaz-
gatási törvény alapján készült, 
s az kimondja, hogy ahol a ki-
sebbség létszáma eléri a 20 szá-
zalékot ott lehet kitenni a táblá-
kat. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy a románon és ma-
gyaron kívül nem lehet kiten-
ni német vagy akár roma nyel-
ven, de a határozat erre a két 
nyelvre vonatkozik. Végül 13 
igen (10 RMDSZ és 3 POL) sza-
vazattal a határozatot elfogad-
ták, Dumitru Pavel ellensza-
vazott, a többi román tanácsos 
tartózkodott.

SZUCHER ERVIN

Ismét elmarasztalták a megyeszékhelyi iskolákat és óvodákat

Véget vetnek a nyelvi diszkriminációnak

Még az utcai táblán sem tartják be, nem hogy a beltérben

ARCHÍV FELVÉTEL: BODA L. GERGELY

Két díszpolgárt avatnak az idei marosvásárhelyi városnapokon
Dr. Ferencz László docens és 

Lucian Chiriac ügyvéd, egyete-
mi professzor veheti át az idei 
városnapok keretében a dísz-
polgári kitüntetést  – döntött a 
helyi tanács a tegnapi ülésen, 
amelyen többek között megsza-
vazták az egyházaknak nyúj-
tandó határozatot is.

A díszpolgári címek kapcsán 
Bakos Levente azt nehezmé-
nyezte, hogy a városháza szak-
igazgatósága nem egyeztetett a 
tanácsosokkal, sem a civil szer-
vezetek képviselőivel, hogy ki-

választhassák a legjobb jelölte-
ket, csak szavazásra bocsátott 
két nevet. Többen egyetértettek 
vele, s kérték, hogy jövőre egy 
széles körű konzultáció előzze 
meg a díszpolgári jelöléseket. 
A két nevet tartalmazó terveze-
tet egyöntetűen megszavazták.

Harmadszor is módosították 
az egyházaknak nyújtandó tá-
mogatásokat, a tegnap elfoga-
dottban még jobban lecsökkent-
ve a keretösszeget és az ikon-
festésre biztosított összegeket. 
Jó hír, hogy a Furó Judit által 

vezetett urbanisztikai bizott-
ság javaslatára az Egyesülés 
negyedbeli Szabadi úti reformá-
tus templom, amely idén lesz 80 
éves, megkapja a teljes külső-, 
belső felújításhoz szükséges 
összeget. A templom 1936–1937 
között, Kelemen Zsombor – a 
székely stílust Kós Károly stí-
lusával ötvöző – terve alapján 
készült. A gyülekezetnek nincs 
anyagi lehetősége a teljes felújí-
tásra,  amelyre 499 000 lejt kért, 
s ezt tegnap jóvá is hagyták.

SIMON VIRÁG
A város címere is szerepel az oklevelen




