
Nem alaptalan a Há-

romszéken érettségi-

ző magyar diákok és 

tanáraik felháborodása, 

miután román nyelv és 

irodalomból írt dolgo-

zataikat lepontozták a 

marosvásárhelyi taná-

rok. Sokan egy hétig 

sírtak, mert azt hitték, 

megbuktak román-

ból. Olyan diákokat 

értékeltek 2-esre vagy 

3-asra románból, akik 

a többi tantárgyból 

9-es feletti értékelést 

kaptak, négy évig jól 

teljesítettek, sőt a ro-

mán próbaérettségin is 

kitűnően szerepeltek.
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2. „Történhettek túlkapások, hibák, felelőtlenségek. Három és fél, négyjegynyi különbséget nehéz megmagyarázni”

Ameddig csak ellátni, mondhat-
ni minden szemrevételezhető 
a gyergyószentmiklósi örmény 
katolikus templom tornyából. 
Rendbetétele nemrég történt 
meg, terv, hogy múzeumot ala-
kítanak ki benne. Ezzel kívánja 
bővíteni az amúgy is nagy láto-
gatottságnak örvendő templom 
turisztikai vonzerejét a helyi 
örmény katolikus egyház.

Két neves helyen edz kardví-
vókat a magyarországi szü-
letésű Csikány Mihály: New 
Yorkban és Gyergyóremetén. 
Ez a hét Székelyföldé, két 
tucat növendék, 6–14 év 
közötti fiatal tanulja itt az in-
telligens sportot, mely a szé-
kelyhez igencsak közel áll, 
hisz „ez a nép lóra termett 
karddal a kezében.”
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Élmények a templom tornyábanSzékely ember karddal a kezében

Nem alaptalan a felháborodás

Forduljanak az 
Emberjogi Bírósághoz

Pártok feletti összefogás 
Bekéékért
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Online adóbevallás 
lépésenként
Már csak ez a hét áll rendelke-
zésükre azoknak a természetes 
személyeknek, akiknek tavaly a 
munkaszerződésükben szereplő 
jövedelmük vagy nyugdíjuk mellett 
egyéb forrásból származó bevéte-
lük is volt, hogy leadják az egysé-
ges adóbevallási űrlapot. Elmond-
juk, mi a teeendő.
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Szándékosan „húzták meg” az érettségiző magyar diákokat?

Részletek a 9. oldalon

Sok magyar érettségizőnek azért 
nem sikerül a vizsgája, mert anya-
nyelven kívül románból is érett-
ségizniük kell. Ez diszkrimináció 
– szögezi le Árus Zsolt, a Székely 
Figyelő Alapítvány illetékese.

Nagyszabású tüntetést készít elő az MPP, 
az RMDSZ, az EMNP és az EMNT: csütör-
tökön 18 órától a kézdivásárhelyi főtérre 
várják mindazokat, akiket felháborít a 
terrorizmus miatt elítélt Beke István és 
Szőcs Zoltán bebörtönzése.
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FOTÓ: PINTI ATTILA




