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Ukrajna a kommunikáció szintjén igyekszik min-

dent elkövetni azért, hogy kedvezőbb színben 

mutatkozzék az oktatási törvénnyel kapcsolat-

ban. Vezetőik azt ígérik, korrigálni fognak a Ve-

lencei Bizottság ajánlásai alapján. Ám valójában 

ezek csak elterelő műveletek mindaddig, amíg 

nem módosítanak a botrányos jogszabály betűin.

Kijevben azt próbálják elját-
szani az euró pai intézmé-
nyekkel, a budapesti dip-

lomáciával és a kárpátaljai ma-
gyar szervezetekkel szemben, 
amit belpolitikai vonatkozás-
ban már számtalanszor megtet-
tek: konkrét cselekedetek he-
lyett csak szépeket ígérgetnek. 
Jobbára csak arra használják 
fel a különböző szintű konzul-
tációkat – Lilija Hrinevics okta-
tási miniszter és Pavlo Klimkin 
külügyminiszter is személye-
sen járt Kárpátalján, találko-
zott az ottani magyar vezetők-
kel, iskolákba látogatott el –, 

hogy elmondhassák: részükről 
folyamatos az egyeztetési szán-
dék, de az érintett közösség 
képviselői mereven elzárkóz-
nak mindentől. Milyen kompro-
misszumról lehet szó ott, ahol 
semmiféle konkrét enyhítést 
nem kínálnak, csupán a legkü-
lönfélébb trükkökkel próbál-
ják belekényszeríteni a magyar 
és a román kisebbséget egy-
aránt az erőszakos és példátlan 
ukránosítási folyamatba?

Hrinevics miniszter asszony 
hiába ígérte meg román kollé-
gájának, hogy három évvel, 2020 
helyett 2023-ig kitolják a tör-

vény vitatott nyelvi passzusá-
nak, a hírhedt 7. cikknek az al-
kalmazását, ha a hétköznapok-
ban ezzel homlokegyenest el-
lenkezőleg cselekszik. Szemé-
lyesen az ő aláírása szerepel 
azon a dokumentumon, amely 
arra emlékezteti a kárpátaljai 
oktatási főosztályt, hogy Ukraj-
nában az oktatás nyelve min-
den tanintézményben az állam-
nyelv. Ennek szellemében pedig 
arra szólítja fel a regionális ok-
tatásügy vezetőit: tartassák be, 
hogy az iskolákban tanár és ta-
nuló csakis az ukránt használ-
ja, még órákon kívül, az egymás 

közti kommunikáció során is. 
És ez még nem minden, hiszen 
azt is kérik, hogy egyes humán 
tárgyakat már 2018 szeptembe-
rétől ukránul tanítsanak. Ép-
pen ezért volt jogos a magyar 
diplomácia felháborodása, ami-
kor határozottan cáfolták Vaszil 
Bodnar ukrán külügyminiszter-
helyettes hétközi ungvári tár-
gyalása után tett nyilatkozatát. 
Miután a kijevi külügyi tárca he-
lyettese egyeztetett kollégájá-
val, Magyar Leventével, másnap 
már arról beszélt az ukrán mé-
diának, hogy közel a megálla-
podás a magyar féllel, már ami 

az oktatási törvényből adódó né-
zetkülönbségeket illeti.

Ilyen előzmények után erő-
sen kétséges, hogy milyen ered-
ménnyel zárul a szerdán Kijev-
ben esedékes újabb egyeztetés, 
amikor a szaktárcába várják a 
kárpátaljai magyarság képvise-
lőit. Egyébiránt ezen a napon ke-
rült volna sor az Ukrajna–NATO 
munkabizottsági ülésre, amelyet 
Magyarország – az oktatási tör-
vény okán alkalmazott – vétója 
miatt halasztanak el.

DUNDA GYÖRGY (UNGVÁR)
A CIKK ELŐSZÖR 

A MAGYAR IDŐKBEN JELENT MEG

A kijevi vezetés mást mond, mint amit valójában cselekszik

Nem hagy alább az ukránosítás

Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes és Magyar Levente az egyeztetés után

Ákosfalvától Szentegyházáig ér a leleplezett drogkereskedői hálózat
Tizenegy, Hargita és Maros 

megyében tartott házkutatás 
és egy rajtaütés során össze-
sen hétszáz gramm marihuá-
nát, kannabiszgyantát és -ma-
gokat, több hallucinogén ható-
anyagú gombát, drogkereskede-
lemhez használt eszközöket, il-
letve készpénzt foglalt le a rend-
őrség szervezett bűnözés elle-
ni osztálya február elsején és 
múlt héten.

A drogkereskedelem vissza-
szorításáért szervezett akciók 
során a Hargita Megyei Rend-
őr-főkapitányság szervezett bű-
nözés elleni osztálya a Hargi-
ta és Maros megyei különle-
ges bevetési egységekkel, ügyé-
szi irányítással először febru-
ár elsején tartott nyolc házku-
tatást Marosvásárhelyen, egyet 
Ákosfalván, valamint egyet 
Szentegyházán – számol be hét-
fői közleményében a rendőrség. 
Kilenc, 23 és 50 év közötti sze-
mély otthonát kutatták át, lefog-

lalva 150 gramm marihuánát, 
egy kannabiszgyanta-darabot, 
kannabiszmagokat, hat – va-
lószínűsíthetően hallucinogén 
hatóanyagú – gombát, továbbá a 
gyanú szerint kábítószer-keres-
kedelemből származó 650 lejt, 

valamint több, a tudatmódosító 
szerek árusításához használt 
eszközt és mobiltelefont.

Egy héttel később, február 
8-án reggel a különleges egy-
ségek Székelyudvarhelyen ál-
lítottak meg egy személyautót, 

amelynek utasterében, egy há-
titáskába rejtve 500 gramm ér-
tékesítésre szánt marihuánát 
találtak, tíz csomagra osztva. 
A rajtaütést követően a jármű 
29 éves tulajdonosát, J. S. B.-t 
és utasát, a 41 éves B. R.-t elő-

állították. A vizsgálatok szerint 
utóbbi a drogot múlt év novem-
berében Magyarországról hoz-
ta Romániába. Lakásának át-
vizsgálásakor a rendőrök to-
vábbi ötven gramm kannabiszt 
találtak.

A két akció során lefoglalt tu-
datmódosító szereket további 
vizsgálatra átadták a szervezett 
bűnözés elleni osztály közpon-
ti drogelemző laborjának. A há-
rom hónaptól tíz évig tartó sza-
badságvesztést kockáztató ti-
zenegy azonosított személy el-
len drogkereskedelem és drog-
birtoklás, B. R. ellen pedig ká-
bítószer-behozatal gyanújával 
is folytatják a vizsgálatokat. Há-
rom gyanúsítottat 24 órás őri-
zetbe vettek, majd hatvanna-
pos hatósági felügyeletet ren-
deltek el ellenük. A rendőrség 
közleménye ugyanakkor meg-
jegyzi, az akciók során kilenc 
kannabiszfogyasztót is azono-
sítottak.

A megállított autó utasterében 500 gramm értékesítésre szánt marihuánát találtak

Jogi garanciákat vár Budapest

Jogi garanciák nélkül Magyarország nem adja fel a jelenlegi politi-
káját az ukrán oktatási törvény ügyében – jelentette ki Szijjártó Pé-
ter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján, Bu-
dapesten. A tárcavezető kiemelte: ha Magyarország elengedi a vétó 
lehetőségét a nemzetközi szervezetekben, azzal lemond az egyet-
len eszközről, amellyel megvédheti a kárpátaljai magyarokat és 
kényszerítheti Ukrajnát, hogy feleljen meg a nemzetközi jogsza-
bályoknak. Szijjártó Péter közölte: február 14–15-re tervezte a NA-
TO a NATO–Ukrajna honvédelmi miniszteri bizottsági ülést, ennek 
megrendezését Magyarország megvétózta, így a szövetség főtitká-
ra arról tájékoztatta a tagállamokat, hogy az ülést nem tartják meg. 
A külügyminiszter kifejtette: ugyan próbáltak Magyarországra nyo-
mást gyakorolni, hogy ne éljen a vétójogával, de az ország ellenállt, 
mert a magyar külpolitika kötelessége megvédeni a magyarokat, 
bárhol is élnek. A nemzetközi politikában minden mindennel ösz-
szefügg, így Magyarország nem fogadta el azt az érvelést, hogy egy 
kisebbségi ügyet ne lehessen egy nemzetközi szervezet keretei-
ben a vétójoggal összekötni – magyarázta. Úgy vélte, ez nem kétol-
dalú ügy, hiszen Ukrajna a nemzetközi kötelezettségeinek is szem-
bement a jogszabállyal, alapvető nemzetközi jogot sért. Kitért ar-
ra: minden ország, amely szoros integrációra törekszik a NATO-val, 
éves programokat vállal és hajt végre, és ennek keretében 
Ukrajna vállalta a kisebbségi jogok tiszteletben tartását.

FOTÓ: KKM / KOVÁCS MÁRTON




