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Az Erdélyi Magyar Néppárt is beszállt abba a perbe, melynek célja a magyar érettségizők
diszkriminációjának megszüntetése – jelentette be Zakariás Zoltán, a Néppárt alelnöke és Árus
Zsolt, a per kezdeményezője.

A Csíkszeredában tartott sajtótájékoztatón Zakariás Zoltán elmondta: a romániai érettségi
metodológiája diszkriminálja a magyar nyelvű diákokat, akik eggyel több tantárgyból kell
vizsgázzanak. Árus Zsolt a pénteki sajtóeseményen ismertette az elmúlt időszak történéseit:
magánszemélyként petíciót fogalmazott meg, melyet eljuttatott az Országos Diszkrimináció-ellenes
Tanácshoz, akik – miután kikérték a tanügyminisztérium véleményét – megállapították, nem
történik hátrányos megkülönböztetés akkor, amikor a magyar diákok anyanyelvükből és román
nyelvből is kötelesek vizsgázni. Árus Zsolt a Tanács döntése után panasszal élt a bukaresti
táblabíróságon, a megindított perbe pedig az Erdélyi Magyar Néppárt is beszállt, felperesként. „Az
ügy kapcsán felkerestem mindhárom romániai magyar pártot, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségét, valamint a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségét, de a Néppárton kívül egyik
szervezet sem állt az ügy mellé” – jelentette ki Árus. A per kezdeményezője azt is kifogásolta, hogy
az Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács megpróbált kifogásokat találni annak érdekében, hogy
ne kelljen foglalkozzanak a problémával. Árus azt várja a bíróságtól, hogy ismerje el az érettségin
tapasztalható diszkrimináció tényét, semmisítse meg a Tanács erre vonatkozó határozatát, állapítsa
meg a minisztérium felelősségét, rója ki a megfelelő büntetést, és írja elő mindazokat a
cselekvéseket, amelyek révén kiküszöbölhető a diszkrimináció. Az eljárás kezdeményezője
egyetértett Zakariás Zoltánnal abban, hogy a magyar diákok hátrányos megkülönböztetése
alkotmányellenes, így jogos követelése lehet a romániai magyar közösségnek a diszkrimináció

megszüntetése. Árus kijelentette: tisztában van azzal, hogy a per Strasbourgban fog véget érni, de
mielőtt az ügy nemzetközi színtérre kerülne, szükséges megpróbálni a romániai törvénykezés
különböző szintjein is érvényt szerezni a jogos követelésnek.
Zakariás Zoltán kijelentette: az a tény, hogy a magyar anyanyelvű diákok nem idegen nyelvként,
hanem a román diákokkal azonos módon tanulják a román nyelvet, eleve hátrányosan érinti a
tanulókat. A Néppárt alelnöke szerint az érettségin mindenkinek egyformán kellene részt vennie a
megmérettetésben, a magyar diákok mégis hátránnyal indulnak, hiszen eggyel több tantárgyból
kell vizsgázzanak. Zakariás elmondta, véleményük szerint kézenfekvő megoldás lehetne az
érettségi módszertanát úgy átalakítani, hogy a diákok három tantárgyból vizsgázzanak:
anyanyelvből, egy szaktantárgyból, valamint egy választható tantárgyból. A kezdeményezők a
sajtótájékoztató végén elmondták: a továbbiakban is informálni fogják az erdélyi közvéleményt a
per alakulásáról.
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