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Ideje a legkeményebb 

eszközökhöz nyúlni a 

Kárpátalján élő ma-

gyar kisebbség védel-

me érdekében – jelen-

tette ki a külgazdasági 

és külügyminiszter az 

M1 aktuális csatorna 

keddi műsorában.

Szijjártó Péter megerősítet-
te: az ukrán oktatási tör-
vény módosítása miatt azt 

az utasítást adta a magyar dip-
lomatáknak, hogy a nemzetkö-
zi fórumokon ne támogassanak 
olyan kezdeményezést, amely 
az ukránoknak fontos. A poli-
tikus szégyennek és gyalázat-
nak nevezte az ukrán oktatá-
si törvény módosítását, különö-
sen azután, hogy a magyar kor-
mány támogatta Ukrajna euró-
pai törekvéseit, és sokszor kér-
te, ne változtassák meg a jog-
szabályt. Ezek után az oktatá-
si törvény elfogadása másként 
nem értékelhető, mint Magyar-
ország „hátba szúrása” – fűz-
te hozzá.

Nyomásgyakorlás Kijevre 

Ebben a helyzetben Magyar-
ország az Európai Biztonsá-
gi és Együttműködési Szerve-
zet (EBESZ), az ENSZ, az EU 
és az Európa Tanács kisebb-
ségi ügyekkel foglalkozó bizto-
saihoz fordult. A magyar kor-
mány azt kéri, fejtsenek ki nyo-
mást Ukrajnára. Annál is in-
kább, mert azok után, hogy a 
törvény az ötödik osztálytól 
elveszi az anyanyelven tanu-
lás jogát a kisebbségi diákok-
tól, hazugság azt állítani, hogy 
Ukrajna szavatolja a nemzeti 
kisebbségek jogait az európai 

sztenderdeknek megfelelően – 
mondta Szijjártó Péter. A poli-
tikus a Kossuth Rádió 180 perc 
című műsorában fontosnak ne-
vezte az ötpárti konszenzust, 
vagyis az egységes fellépést az 
oktatási törvény ügyében. Úgy 
fogalmazott: olyan viszonyok 
alakultak ki több környező or-
szággal, amelyek elvárhatóvá 
teszik a magyar diplomácia ré-
széről a kemény hangnemet, és 
azt, hogy akár fájdalmas eszkö-
zöket is alkalmazzon Románi-
ával és Horvátországgal szem-
ben. A magyar külpolitikának 
az a feladata, hogy megvédje a 

magyar embereket, bárhol is él-
jenek a világon – idézte az MTI 
a tárcavezetőt.

Nincs „elintézve” az ügy

Egy nappal korábban Szijjártó 
közölte: a magyar kormány nem 
tekintheti úgy, hogy a marosvá-
sárhelyi katolikus iskola ügye 
„most el van intézve”. Beszámolt 
arról, hogy hétfőn egyeztetett 
Kelemen Hunorral, a RMDSZ el-
nökével és Jakubinyi György ér-
sekkel a marosvásárhelyi katoli-
kus iskola ügyében. Szavai sze-
rint kétségtelenül pozitívan kell 

értékelni a román kormányfő és 
a vezető kormánypárt elnöké-
nek hozzáállását, intézkedéseit, 
de látni kell, hogy ezek nyomán 
azt sikerült elérni, hogy a kato-
likus magyar iskola diákjai a jö-
vőben is magyar iskolába járhat-
nak, de az iskola gyakorlatilag 
megszűnt. Ezt nyilván nem te-
kinthetik úgy, hogy akkor „ez az 
ügy most el van intézve” – mond-
ta. Továbbra is minden erejükkel 
támogatják a marosvásárhelyi 
magyarokat abban, hogy a kato-
likus magyar iskola újra tudjon 
indulni. Ehhez a megfelelő jo-
gi, közigazgatási javaslatokat az 

ottani magyarok és a katolikus 
egyház folyamatosan megteszi. 
Kiemelte: a magyar iskola fenn-
maradásának kérdése kizáró-
lag a román hatóságokon múlik. 
Amíg a kérdés nem rendeződik 
véglegesen, Magyarország to-
vábbra sem tudja támogatni Ro-
mánia OECD-tagságát – jelez-
te Szijjártó Péter, aki kitért arra 
is, a kérdés az elmúlt évek vala-
mennyi román–magyar kontak-
tusában napirenden szerepelt. A 
román fél nem az elmúlt napok-
ban tudta meg, hogy ez a kérdés 
Magyarország számára fontos – 
rögzítette.

Ukrajna, Horvátország és – a marosvásárhelyi katolikus iskola miatt – Románia is feketelistára került

Bekeményít a magyar diplomácia

A jogilag megszűnt vásárhelyi katolikus iskola diákjai az idei tanévnyitón

A szociáldemokraták egyik kulcsembere az új védelmi miniszter
Mihai Fifor jelenlegi gazdasá-

gi minisztert, a kormány fő ere-
jét adó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) országos tanácsának el-
nökét jelölte pártja kedden a 
múlt héten megüresedett védel-
mi miniszteri posztra. A védel-
mi tárcát eddig vezető Adrian 
Tutuianu alig két hónap után 
egy „kommunikációs hibára” 
hivatkozva mondott le, miután a 
tárca egyik közleményét a mé-
dia úgy értelmezte, hogy a mi-
nisztériumnak nincs pénze a 
szeptemberi fizetésekre.

Az eredetileg filozófus vég-
zettségű Fifor a PSD-t vezető 
Liviu Dragnea házelnök egyik 
bizalmi embere. Két éve a jobb-
oldali Klaus Johannis államfő 
elutasította, hogy közlekedési 
miniszterré nevezzék ki, mond-
ván, hogy nincs megfelelő vég-
zettsége. Az elnök ez alkalom-
mal nem emelt kifogást Fifor el-
len, és a PSD mindkét minisz-
terjelöltjének kinevezését alá-
írta. Az államfő elvileg egy al-

kalommal elutasíthatja a kor-
mányfő jelöltjét valamely meg-
üresedett miniszteri posztra. 

Az MTI beszámolója szerint 
a jelöléseket Liviu Dragnea, a 
PSD elnöke és Mihai Tudose 

miniszterelnök közös sajtótá-
jékoztatóján, a PSD keddi veze-
tőségi ülése után jelentették be.

A 47 éves Fifor román iro-
dalomból szerzett mesterfoko-
zatú diplomát, antropológiából 
doktorált, az utóbbi tíz évben 
azonban politikatudományi, 
közigazgatási és biztonságpo-
litikai témákban is posztgradu-
ális képesítéseket szerzett, s 
az előző parlamenti ciklusban 
a szenátus védelmi bizottsá-
gának tagja volt. Fifor a hadse-
reg felszerelésének korszerű-
sítését nevezte fő feladatának. 
Bukarest nagyszabású haderő-
fejlesztést jelentett be, és vál-
lalta, hogy az idei évtől kezdő-
dően legalább egy évtizeden 
keresztül a hazai össztermék 
(GDP) két százalékának meg-
felelő összeget fordít védelmi 
kiadásokra. A gazdasági mi-
nisztérium élére Gheorghe Si-
mon Máramaros megyei képvi-
selőt, a PSD egyik alelnökét ja-
vasolták. A kormány új minisz-
terei kedden délután letették a 
hivatali esküt Klaus Johannis 
államfő előtt.

Mihai Fifor a hadsereg felszerelésének korszerűsítését nevezte fő feladatának
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