
A legsötétebb elnyomás éve-
it, a sztálini időszakot idézi 
az egy hete elfogadott új ukrán 
oktatási törvény, akkor szá-
molták fel a kisebbségek isko-
láit hasonló mértékben, mint 
ahogy azt az új jogszabály ter-
vezi – jelentette ki a Króniká-
nak nyilatkozva Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke, aki a kormánypárti 
Petro Porosenko Blokk tagja-
ként a kárpátaljai magyarság 
egyetlen képviselője az ukrán 
Legfelsőbb Tanácsban, azaz a 
parlamentben.

Az orosz kisebbség ellen szól?

A kérdésre, miszerint kije-
lenthető-e, hogy az új törvény 
egyértelműen az Ukrajnában 
nagy számban élő oroszok ellen 
szól, Brenzovics László elmond-
ta, általános tervezetről van 
szó, amely az oktatás egészét 

szabályozza. „A legnagyobb vi-
ta ugyanakkor természetesen 
az oktatás nyelvéről szólt” – je-
gyezte meg.

Sérülnek a kisebbségek jogai

A KMKSZ elnöke kifejtette, a 
jogszabály célja a szovjet örök-
ség azon részének felszámolá-
sa volt, amelynek értelmében 
a szülő szabadon választhatta 
meg az oktatás nyelvét. „A cél 
az oroszosítás visszafordítá-
sa, de az oroszok mellett hát-
rányosan érinti a magyar és a 
román kisebbséget is, hiszen 
megtagadja a jogot az anya-
nyelvi oktatásra. Az új jog-
szabály értelmében csak az 
óvodában és az elemi iskolá-
ban tanulhatnak magyarul, és 
nem lehetnek olyan iskolák, 
ahol csak magyar vagy román 
osztályok vannak. Ez súlyos 
visszalépés, és sérti a jogain-
kat” – szögezte le a politikus, 

aki rámutatott, egy normális 
jogállamban a törvényeknek 
mindenkire egyformán kell vo-
natkozniuk, elfogadhatatlan, 
hogy egy bizonyos nemzetiség 
ellen hozzanak törvényeket – 
mint ahogy ez az elsősorban 
az oroszokat célzó oktatási tör-
vény esetében történt.

Harmadrangú állampolgárokká 
válnak

Annak kapcsán, hogy a vita 
során mennyire vették figye-
lembe a kisebbségi képviselők 
ellenvetéseit, Brenzovics el-
mondta, a tervezet vitája közel 
egy évig zajlott, majd a kidolgo-
zott jogszabály első olvasatát 
– amely visszalépést jelentett 
ugyan az eddigi gyakorlathoz 
– ő is megszavazta, mivel ar-
ra számított, hogy a második 
olvasatra már sikerül kikü-
szöbölni a kisebbségellenes 
részeket.

„Aztán egyszer csak sovi-
niszta hisztéria kezdődött, és 
egyes körök soviniszta nyo-
mást gyakoroltak az oktatási 
minisztériumra. Végül mégis 
sikerült egy kompromisszu-
mos javaslatot kidolgozni, ám 
a szavazás napján ismét hisz-
térikus vita tört ki, és az okta-
tás nyelvére vonatkozó részt 
kivették a tervezetből. 

Ekkor ott ad hoc módon 
kezdték megfogalmazni az új 
változatot, amely három ka-
tegóriába sorolja az ország 
polgárait: az ukránokra, akik-
nek minden oktatási joguk 
megvan, a krími tatárokra, 
akiknek valamivel szűkebb 
oktatási jogokat biztosítottak, 
illetve az összes többi nem-
zetiségre, akik harmadrangú 
állampolgárnak számítanak” 
– vázolta a helyzetet a kár-
pátaljai politikus, aki „jogi 
abszurdumnak” nevezte a tör-
vényt.

Szijjártó: hátba szúrták 
Magyarországot

Az a kötelességünk, hogy 
megvédjük a magyar embere-
ket, éljenek Magyarországon, 
a határon túl, vagy akár több 
ezer kilométerre – jelentette ki 
Szijjártó Péter. A magyar kül-
gazdasági és külügyminiszter 
budapesti sajtótájékoztatóján 
rámutatott, minden nemzetkö-
zi intézményt fel kell használ-
ni, hogy a „gyalázatos” ukrajnai 
törvénymódosítás ne léphessen 
életbe. Hétfői közlése szerint 
intézkedést sürgető levélben 
fordul az EBESZ főtitkárához, 
az EBESZ nemzeti kisebbsé-
gi főbiztosához és soros elnö-
kéhez. Hasonló módon sürget 
intézkedést az ENSZ embe-
ri jogi főbiztosánál, az ET fő-
titkáránál, valamint az unió 
szomszédságpolitikáért és 
csat lakozási tárgyalásokért fe-
lelős biztosánál.( BALOGH LEVENTE)
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A magyarellenességre an-
nak nyomán hívták fel a 
figyelmet, hogy Traian 

Băsescu volt államfő, a Népi 
Mozgalom Párt (PMP) elnöke 
nemrég a Mol benzinkutak boj-
kottjára szólította fel a romániai 
autósokat, mivel a töltőállomá-
soknál „az autonóm Székely-
föld” térképét forgalmazzák. 
„Szomorú, hogy a romániai ma-
gyar kisebbség ellenségképe 
ezzel az esettel is erősödött, és 
a román többség egyes tagjai kö-
rében kezd egyre divatosabbá 
és rendszeresebbé válni min-
den ilyen jellegű provokáció” 
– fogalmazott Benkő Erika sep-
siszentgyörgyi parlamenti kép-
viselő, a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat vezetője. Hozzátet-
te, feltett szándékuk, hogy a 
hasonló esetekről minden illeté-
kes hazai és nemzetközi fórum-
nak beszámoljanak. A szolgálat 
ugyanakkor hírlevelében ponto-

sít, mint rámutatnak, az Eugen 
Tomac, a PMP ügyvezető el-
nöke által a csíkszeredai Mol-
benzinkútnál lefényképezett, 
turisztikai látványosságokat 
népszerűsítő térkép nemcsak a 
Székelyföldet, hanem a szászok 
földjét is ábrázolja. Emlékez-
tetnek, amint arra a Mol Romá-
nia által kiadott közleményben 
is felhívják a figyelmet, a Szé-
kelyföldi Legendárium csapata 
által készített térképek a kő-
olajipari vállalat által kezde-
ményezett, 2011-ben induló, az 
akkori regionális fejlesztésért 
és turizmusért felelős minisz-
térium által is támogatott kam-
pány részét képezik, amelynek 
célja népszerűsíteni az ország 
egyes régióinak látványossá-
gait. Hasonló, helyi turisztikai 
célpontokat ábrázoló térképek 
megtalálhatóak a Mol mind-
egyik töltőállomásán, például 
Moldvában is.

Az ügy pikantériája egyéb-
ként, hogy annak idején éppen 
a Traian Băsescu bizalmasa-
ként ismert Elena Udrea az ak-
kori, Emil Boc által vezetett 
kormány turisztikai minisz-
tereként támogatta a térképek 
elkészítését és népszerűsíté-
sét. Fazakas Szabolcs, a Le-
gendárium-projekt vezetője ezt 
egy Facebook-bejegyzéshez fű-
zött hozzászólásban fotóval is 
bizonyítja. Fazakas a Főtér.ro 
portálnak elmondta, Udrea tá-
mogatása nemcsak szimboli-
kus volt, hanem anyagilag is 
hozzájárult volna a térképek 
elkészüléséhez, a szaktárcá-
nál ugyanis EU-s alapokra pá-
lyáztak. A pénzt ugyanakkor 
nem kapták meg időben, Elena 
Udreát pedig később leváltot-
ták, ezért a pályázatot vissza-
vonták a Legendárium-projekt 
illetékesei. 

KŐRÖSSY ANDREA

„A magyarellenesség az üzleti kapcsolatokat is veszélyezteti”

A provokáció ellen

Az ügy pikantériája: Băsescu bizalmasa, Elena Udrea is támogatta korábban a térképek elkészítését

Az udvarhelyi Kauflandnál is ellenőrizték a dolgozók romántudását

A magyarellenes megnyilvánulások révén Románia kereskedelmi kapcso-

latai és érdekei is veszélybe kerülhetnek – figyelmeztet az RMDSZ Mikó 

Imre Jogvédelmi Szolgálata legutóbbi hírlevelében.

Sztálini oktatási törvény

A fogyasztóvédelmi hatóság 
ellenőreinek nem áll jogukban 
a magáncégek alkalmazotta-
inak románnnyelv-tudását el-
lenőrizni, firtatják, ezért Tamás 
Sándor, a Kovászna megyei ön-
kormányzat elnöke arra kéri a 
háromszéki, illetve a székely-
földi vállalkozókat, hozzák nyil-
vánosságra, ha ilyesmi történik, 
az RMDSZ ugyanis eljárást in-
dít ezekben az esetekben. A 
tanácselnök tegnapi sajtótájé-
koztatóján újságírói kérdésre 
elmondta, továbbra is fenntart-
ja korábbi nyilatkozatát, misze-
rint a fogyasztóvédelmi hatóság 
területi és helyi vezetői úgy mű-
ködnek, mint száz évvel ezelőtt 
a Ku-Klux-Klan amerikai rasz-
szista szervezet, illetve kettős 
mércét alkalmaznak, próbál-
nak megbélyegezni egy nép-
csoportot. „Nem hiszem, hogy 
a kijelentés nyomán becsület-
sértés miatt beperelnek, de ha 
mégis megteszik, állok elébe, 
bizonyítékokkal tudom alátá-
masztani kijelentésemet” – fo-
galmazott a politikus.

Tamás rámutatott, arról érte-
sült, hogy a Kaufland székely-
udvarhelyi kirendeltségénél 
történt eset után Hargita és 
Kovászna megyében fogyasz-
tóvédők ellenőrzik, hogy a vál-
lalkozásoknál ki milyen jól 
beszéli a román nyelvet. „A fo-
gyasztóvédelemnek nincs fel-
hatalmazása arra, hogy ezt 
vizsgálja” – szögezte le a há-
romszéki önkormányzat el-
nöke. Példaként azt az esetet 
hozta fel – amelyről a sajtóból 
értesült –, hogy Sepsiszent-
györgyön egy fánksütő tulajdo-
nosát bírságolták meg, amiért 
az alkalmazott nem beszélt 
jól románul, Tamás Sándor ezt 
egyértelmű túlkapásnak tartja. 
Mircea Diacon, a fogyasztóvé-
delem helyi vezetője korábban 
lapunknak azt mondta, nem 
az alkalmazottak romántudá-
sát tesztelik, hanem azt vizs-
gálják, miként alkalmazzák a 
gyakorlatban a román felira-
tokra vonatkozó törvényt. 

BÍRÓ BLANKA

Kifogásolt ellenőrzések
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