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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A ROMÁNIAI ÉRETTSÉGI DISZKRIMINATÍV JELLEGÉT VIZSGÁLJA AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGA

Strasbourgban a magyar diákok panaszai

Figyel. Árus Zsolt útjára indítja a székelyföldi prefektusok elleni strasbourgi keresetet is

Hat erdélyi magyar érettségiző 
keresetét vetették alá előzetes 
vizsgálatnak az Emberi Jo-
gok Európai Bíróságán, mert 
vannak arra utaló jelek, hogy 
Románia megsértette a román-
vizsga miatt megbukott pana-
szosok jogait. A diákok ügyét 
felkaroló Székely Figyelő Ala-
pítvány szerint diszkriminatív, 
hogy a kisebbségi tanulóknak 
több tantárgyból kell vizsgázni-
uk, mint a román anyanyelvű 
társaiknak.

 » GERGELY IMRE

M árcius 6-ig van még lehető-
ség arra, hogy a strasbour-
gi Emberi Jogok Európai 

Bíróságán (EJEB) tegyenek panaszt 
azok a diákok, akik a románvizsga 
miatt nem tudtak sikeresen leérett-
ségizni tavaly. A cél a nemzetkö-
zi igazságszolgáltatási fórum elé 
tárni: diszkriminatív a romániai 
kisebbségi diákok számára, hogy 
több tárgyból kell vizsgázniuk, 
mint a román anyanyelvű tanu-
lóknak – közölte tegnapi gyergyó-
szentmiklósi sajtótájékoztatóján 
Árus Zsolt. A Székely Figyelő Ala-
pítvány képviselője hozzátette, hat 
diák keresete már „célba ért”: a 
panaszokat decemberben előzetes 
vizsgálatnak vetette alá az EJEB. 
A kijelölt bíró megállapította, van-
nak arra utaló jelek, hogy Románia 
megsértette a panaszosok jogait, 
amelyeket az európai emberjogi 
egyezményben rögzítenek.

Fontos, hogy minél többen 
panaszt tegyenek
Amint arról már beszámoltunk, az 
alapítvány arra ösztönzi a tavaly 
sikertelenül érettségizőket, hogy 
tegyenek panaszt Strasbourgban 
– ehhez minden szükséges támoga-
tást megadnak. A felkérés azokra a 
diákokra vonatkozik, akik azért nem 
kaptak érettségi oklevelet, mert ro-
mánból nem sikerült átmenő jegyet 
kapniuk, vagy bár elérték románból 
az ötöst, ám az általánosukat hatos 
alá csökkentette. Árus szerint fontos, 
hogy az ilyen helyzetben lévők kö-
zül minél többen tegyenek panaszt, 
mert így jelezhetik a bíróságnak, 

hogy sokakat érintő, súlyos problé-
máról van szó, amelyben célszerű 
minél hamarabb döntést hozni. Mi-
vel az ősz folyamán volt pótérettségi 
is, a hat hónapos határidő március 
6-án jár le, tehát addig van lehetőség 
a panasztételre.

Hat ilyen keresetet már biztosan 
érdemben megtárgyalnak Stras-
bourgban. Árus Zsolt úgy fogalma-
zott, az a tény, hogy az első szűrőn 
átmentek a panaszok, mindenképp 
pozitív fejlemény, és okot ad re-
ménykedni, hogy a végső döntés is 
kedvező lesz, amelynek nyomán 
változni fog az érettségi rendszere. 
„Fontos közösségi cél a jelenlegi 
diszkriminatív rendszer megváltoz-
tatása – aki ilyen téren tehet vala-
mit, annak egyben felelőssége is, 
hogy éljen ezzel a lehetőséggel” – 
hívta fel a fi gyelmet Árus. A jogvédő 
kifejtette, az eljárás írásban zajlik, 
tehát sehová sem kell elutazni vagy 
tárgyalásokon részt venni. Ugyan-
akkor minden ingyenes, perköltsé-
get sem kell fi zetni. Ügyvédet fogad-
ni sem kötelező, ellenben ha valaki 
mégis fogadni akar, akkor abban is 
segíteni tudnak, hogy olyan ügy-
védet találjanak a panaszosok, aki 
nem kér honoráriumot, hanem si-
kerdíj fejében (a bíróság által meg-
ítélendő kártérítés egy részéért) el-
vállalja a megbízatást. Az érintettek 
a szekler.monitor@sic.hu címen 
vagy a szervezet Facebook-oldalán 
vehetik fel a kapcsolatot a Székely 
Figyelő Alapítvánnyal.

A prefektusok ügyét is 
elpostázzák Strasbourgba
Árus Zsolt közölte, a hét folyamán 
teszi postára az első olyan per 
anyagát, amelyet már nem ma-
gánszemélyként, hanem a Székely 
Figyelő Alapítvány nevében indít a 
strasbourgi bíróságon. A per előz-
ménye, hogy felkérték Maros, Har-
gita és Kovászna megye prefektu-
sait, ellenőrizzék: betartják-e az 
anyanyelv használatára vonatkozó 
törvényes előírásokat a megyéjük-
ben működő közintézményekben. 
Azt is kérték a kormánymegbízot-
taktól, hogy fi gyelmeztessék azok-
nak az intézményeknek a vezetőit, 
ahol törvényt sértenek, valamint 
büntessék meg azokat, akik a fi -
gyelmeztetés ellenére sem tartják 
be az előírásokat. Ennek a felké-
résnek egyik prefektus sem tett 
eleget, így mindhármuk ellen pert 
indított az alapítvány. A Maros 
megyei prefektussal kapcsolatos 
keresetet a román bíróság meg-
semmisítette, ugyanis a kormány-
megbízottakkal magyar nyelven 
leveleztek, a bíró pedig azt kérte, 
hogy a keresethez mellékelt le-
velek hiteles román fordítását is 
nyújtsák be. Tette ezt annak elle-
nére, hogy a vonatkozó törvények 
értelmében a fordítás elkészítése a 
törvényszék feladata. Mindez Árus 
Zsolt szerint egyértelműen sérti az 
európai emberjogi egyezményt, és 
ennek megerősítését várják Stras-
bourgtól. 

 » „Fontos 
közösségi cél a 
jelenlegi diszkri-
minatív rendszer 
megváltoztatása 
– aki ilyen téren 
tehet valamit, 
annak egyben 
felelőssége is, 
hogy éljen ezzel 
a lehetőség-
gel” – hívta fel 
a fi gyelmet Árus 
Zsolt.
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Infl uenza: nyolcan elhunytak,
Pintea szerint nincs járvány
Nyolcra emelkedett az idei szezon-
ban infl uenzában meghalt szemé-
lyek száma – jelentette tegnap az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
(INSP). Legutóbb egy Teleorman 
megyei személy vesztette életét a 
betegségben, az A típusú vírussal 
fertőzött 17 éves fi atal nem volt be-
oltva infl uenza ellen. Eközben So-
rina Pintea egészségügyi miniszter 
kijelentette, jelen pillanatban nem 
beszélhetünk infl uenzajárványról. 
„Terjed ugyan a vírus, de egyelőre 
nem beszélhetünk járványról. Elő-
fordulhat, hogy egyes kórházakban 
korlátozzák a beteglátogatást, de 
nincs tudomásom arról, hogy vala-
melyik egészségügyi intézményben 
karantént rendeltek volna el” – 
nyilatkozta a tárcavezető egy oltási 
kampány tegnap tartott indító 
rendezvényén. 
 
Diákokat evakuáltak a tűz 
miatt egy szilágycsehi iskolából
Tűz ütött ki tegnap reggel egy szi-
lágycsehi iskolában, 14 tanulót és 
két tanárt evakuáltak – jelentette 
a Szilágy Megyei Katasztrófavé-
delmi Felügyelőség (ISU). Lucian 
Jacodi, az ISU szóvivője elmondta: 
a tűznek nem voltak áldozatai, 
a tűzoltóság két autóval vonult a 
helyszínre. A katasztrófavédelem 
közölte, a lángok a tanintézet 
varróműhelyében csaptak fel, felté-
telezések szerint rövidzárlat miatt. 
Az első vizsgálatok alapján a tüzet 
egy meghibásodott lámpa okozta.
 
A Sapientia is népszerű 
Magyarországon
Népszerűnek bizonyult a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) standja Budapesten a 19. 
Educatio Nemzetközi Oktatási Szak-
kiállításon, ahol évről évre nagyobb 
az érdeklődés az egyetem képzései 
iránt. A január 10–12. között tartott 
rendezvényen mintegy 50 felsőok-
tatási intézmény – köztük a szintén 
nagy népszerűségnek örvendő 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
– és több mint 52 ezer látogató vett 
részt. A Sapientia EMTE standjánál 
megforduló diákok, szülők jelentős 
hányada jórészt ismerte az erdélyi 
felsőoktatási intézmény oktatási 
kínálatát, számos diák erdélyi 
kötődésével indokolta az egyetem 
iránti érdeklődését. A visszajelzé-
sek szerint az egyetem vonzerejét 
az oktatási kínálaton túl a jóval 
egyszerűbb felvételi eljárás, illetve 
a megfi zethetőbb tandíjak jelentik. 
A Sapientián jelenleg közel harminc 
magyarországi hallgató tanul.




