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Diszkriminációs vád 
Johannis és Kövesi ellen

Március 26-ra tűzte ki tegnap az 
Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) az újabb meghallga-
tást azon panasz ügyében, ame-
lyet egy jogi ügyekkel foglalkozó 
portál tett Klaus Johannis állam-
fő és Laura Codruţa Kövesi, az Or-
szágos Korrupcióellenes Ügyosz-
tály (DNA) főügyésze ellen. A Luju.
ro (Lumea Justiţiei – Az igazság-
szolgáltatás világa) panasza értel-
mében diszkriminációnak minősül, 
hogy Johannis „büntetőügyesek-
ről”, Kövesi pedig „megvádolt sze-
mélyekről” beszélt, amikor a kor-
rupcióellenes ügyészség visszaélé-
seivel kapcsolatos vádakat kom-
mentálta. Asztalos Csaba, a CNCD 
elnöke tegnap elmondta, minden 
érintett felet beidéztek, és az ösz-
szes érintett – jogi képviselője ré-
vén – megküldte álláspontját az 
ügyben.

Merkel: sok dolga lesz  
az új német kormánynak

Sok dolga lesz az új német szövet-
ségi kormánynak, és megalakulá-
sa után rögtön el is kezdi a mun-
kát – mondta Angela Merkel német 
kancellár tegnap Berlinben a koalí-
ciós szerződés aláírása előtt. A Ke-
reszténydemokrata Unió (CDU) el-
nöke a közös kormányzásra készü-
lő pártok vezetőinek tájékoztató-
ján elmondta, hogy az új kormány-
nak választ kell adnia az embereket 
foglalkoztató kérdésekre, így gon-
doskodnia kell a szociális piacgaz-
daság modelljének megújításáról 
és arról, hogy „mindenkihez elérjen 
a jólét”, és a szociális biztonságtól a 
közbiztonságig terjedően biztonsá-
got nyújtó, cselekvőképes államot 
kell építenie. Olaf Scholz, a Német 
Szociáldemokrata Párt (SPD) ügy-
vezető elnöke kiemelte, hogy a ne-
gyedik nagykoalíció „nem szerelmi 
házasság”, de a szociáldemokraták 
készen állnak a konstruktív együtt-
működésre.

Újabb késes támadás 
Bécsben

Késsel támadt egy 26 éves oszt-
rák állampolgár hétfőre virradó-
ra az iráni nagykövet bécsi reziden-
ciájánál őrszolgálatban lévő egyik 
osztrák katonájára, aki az elköve-
tőt agyonlőtte – közölte Harald Sö-
rös, a helyi rendőrség szóvivője. Az 
illetékes szerint a késelő vasárnap 
késő este minden előzetes figyel-
meztetés nélkül rontott neki a ka-
tonának, aki először paprikasprével 
próbálkozott elhárítani a támadást, 
majd rövid dulakodást követően 
három lövést adott le Glock 17-es 
típusú oldalfegyveréből. Az elkö-
vető a helyszínen életét vesztette. 
A közelmúltban több brutális táma-
dás is történt az osztrák főváros-
ban. Szombaton egy 32 éves algéri-
ai férfit súlyosan megsebesítettek, 
miután  szóváltásba keveredett és 
dulakodni kezdett valakivel.

Ezrek követelték a 
katalán függetlenséget

Ezrek vonultak utcára Barceloná-
ban vasárnap, hogy követeljék a 
katalán köztársaság megvalósítá-
sát a Katalán Nemzetgyűlés (ANC) 
nevű politikai civil szervezet felhí-
vására. „Köztársaság, most!” – ez 
a felirat állt azon az óriási moli-
nón, amely mögött a tüntető tö-
meg halad a belvárosban katalán 
függetlenségi zászlókat lengetve, 
és egyebek mellett azt skandálva: 
„Puigdemont elnök!”, „Egy lépést 
se hátra!”

Brenzovics László KMKSZ-elnök a pokolgépes támadás utáni helyzetről és a nyelvtörvényről

Bizonytalan kilátások Kárpátalján

A Kárpátaljai Magyar Kulturá-
lis Szövetség (KMKSZ) ungvá-
ri központi irodája elleni po-

kolgépes támadást követően az egy-
szerű kárpátaljai magyar és ukrán 
emberek között egyelőre nem lát-
szik növekedni a feszültség, a nyelv-
törvény eltörlése nyomán a kilátá-
sok nem túl jók a kisebbségek szá-
mára, az oktatási törvény ügyében 
pedig egyelőre kivárás van – jelen-
tette ki a Krónikának a kárpátaljai 
magyar közösség helyzete kapcsán 
Brenzovics László, a KMKSZ elnö-
ke. Lapunk kíváncsi volt arra, meny-
nyire tartja a kárpátaljai magyar po-
litikus – aki az egyetlen magyar kép-
viselő az ukrán parlamentben – hite-
lesnek a kijevi kormányzat azon ál-
lítását, miszerint a KMKSZ-iroda el-
leni támadások mögött az orosz tit-
kosszolgálat, az FSZB áll, és valójá-
ban csupán provokációnak szánták 
a magyar–ukrán viszony feszültebbé 
tételére. „Jelenleg ott tartunk, hogy a 
gyanúsítottak egy részét elfogták, és 
Ungvárra szállították. Most elindul 
egy bírósági folyamat. Jelenleg sem-
milyen információ nem áll rendelke-
zésre a lehetséges indítékokról, ha 
előállnak a bizonyítékokkal, akkor 
lehet érdemben nyilatkozni az ügy-
ről” – fejtette ki a politikus.

Brenzovics László szerint a min-
dennapokban egyelőre nem lehet 
érezni, hogy a támadások nyomán 
feszültebbé vált volna a viszony Kár-

pátalján az ott élő magyarok és uk-
ránok között. „Kárpátalja történeté-
ben példátlan támadásról van szó, 
nem emlékszem arra, hogy bármi-
lyen kisebbség ellen hasonló akciót 
hajtottak volna végre. Egyelőre nem 
utal semmi arra, hogy kiéleződnének 
az ellentétek az emberek között, de 
a sajtó nem állt le a sarkos vélemé-
nyek közlésével a magyarok, illetve 
a támadás lehetséges okai és elköve-
tői kapcsán. Ugyanakkor legutóbb bi-
zonyos politikai erők ismét támadá-
sokat indítottak azért, mert szorgal-
maztuk, hogy ne csak Kelet-Ukrajná-
ba, hanem Kárpátaljára is telepítse-
nek EBESZ-megfigyelőket” – közöl-
te Brenzovics.

Annak kapcsán, hogy a kijevi al-
kotmánybíróság a közelmúltban 
a lkotmányel lenesnek minő sí-
tette a nemzeti kisebbségek anya-
nyelvhasználati jogát kiszélesítő, 
2012-ben elfogadott nyelvtörvényt, 
a KMKSZ-elnök kifejtette: fontos 
hangsúlyozni, hogy nem tartalmi, 
hanem formai okokból semmisítet-
ték meg, mivel a házszabály meg-
sértésével fogadták el. A jogszabály 
értelmében a nemzeti kisebbségek 
hivatalosan is használhatták anya-
nyelvüket is mint regionális státusú 
nyelvet azokban a közigazgatási egy-
ségekben, amelyekben arányuk el-
éri a 10 százalékot. Ez ugyanakkor 
elsősorban az orosz ajkú polgárok-
ra volt szabva. „A törvény elfogadá-

sa után hatályba lépett, de a magya-
rok vonatkozásában soha nem is al-
kalmazták. Az akkor hatalmon lévő 
Régiók Pártjának illetékesei ezt ki is 
mondták, hogy csakis az oroszokat 
akarják helyzetbe hozni. Nekünk, 
magyaroknak azonban a szokás-
jog lehetőséget adott, hogy viszony-
lag szabadon használjuk az anya-
nyelvünket azokon a vidékeken, ahol 
kompaktan élünk” – állapította meg 
a politikus. Hozzátette, jelenleg a jo-
gászok vitatkoznak az előállt hely-
zetről, ugyanis nem világos, hogy 
jogi vákuum alakult ki, vagy visz-
szaállt az 1989-ben, még a szov-
jet időkben elfogadott nyelvtörvény. 
„Jelenleg három nyelvtörvényter-
vezet is a parlament előtt van, de 
azok egyike sem jelent túl biztató 
kilátást számunkra” – mutatott rá 

Brenzovics. A vitatott oktatási tör-
vény kapcsán – amelynek hírhedt 
hetedik cikkelye csupán az alsó ta-
gozaton engedélyezné az anyanyel-
ven való tanulást – elmondta, múlt 
pénteken tárgyalták meg az illeté-
kes bizottságban a kormány azon 
javaslatát, hogy az ominózus cik-
kely csupán 2023-ban lépjen hatály-
ba. A bizottság ezt el is fogadta, de 
a halasztást még a parlamentnek is 
meg kell szavaznia. „Kérdés, hogy 
megszavazza-e” – jegyezte meg an-
nak kapcsán, hogy nem biztos a ha-
lasztás. „Igaz, hogy ez is csak elo-
dázná a probléma megoldását, de 
ahogy mondani szokás: ez is va-
lami” – összegzett a Krónikának 
Brenzovics László.

Balogh levente

Utcai óriáspannókkal szállt harcba 
Igor Dodon, a Moldovai Köztársaság 
elnöke a Pruton túli országban egy-
re nagyobb méreteket öltő unionista 
kampánnyal, amelynek részeként a 
hétvégén már 106-ra nőtt azon moldo-
vai települési önkormányzatok szá-
ma, amelyek az ország Romániával 
való egyesüléséről szóló szándéknyi-
latkozatot fogadtak el. A Deschide.md 
portál szerint az érintett önkormány-
zatok között a Moszkva-barát állam-

fő szülőfaluja, Sadova is ott van. Az 
államfő egyik, Facebook-oldalára is 
feltöltött, „a haza dicsőítését” szol-
gáló pannójának szövege szerint „Az 
unionizmus elmúlik, a haza marad. 
Moldovának van jövője!”

Bejegyzésében az államfő az er-
délyi románok 1818-as, Erdély Ro-
mániához való csatlakozásának 
szándékát egyoldalúan kimondó 
gyulafehérvári nagygyűlésének Ro-
mániában ünnepelt centenáriumá-

hoz köti az unionista mozgalom 
megerősödését. „A centenárium a 
legirracionálisabb,  legsötétebb ér-
zelmeket és szenvedélyeket korbá-
csolta fel. Nagyon aljassá és agresz-
szívvá váltak, és sajnos nagyon so-
kan áldozatul estek ennek a hiszté-
riának. És a szomszédos állam szá-
mos hatósága felfedte igazi arcát és 
szándékait” – mutatott rá Dodon. 
A moldovai államfő leszögezte: az 
egyesülés sohasem fog bekövetkez-

ni, a Moldovai Köztársaság polgá-
rainak többsége pedig határozottan 
elítéli az egyesüléspárti akciókat. 
Múlt héten Dodon összehívta a Leg-
felsőbb Biztonsági Tanácsot, amely 
elítélte az egyesülési nyilatkozato-
kat, és jelezte: olyan törvénymódo-
sítást terjeszt be, amely büntetné 
az ország destabilizálására tett kí-
sérleteket.

B. l.

Bejelentette lemondását Robert 
Kalinák szlovák belügyminiszter és 
miniszterelnök-helyettes tegnap Po-
zsonyban tartott rendkívüli sajtótájé-
koztatóján. Döntését Robert Kalinák 
azzal indokolta, hogy távozásával is 
szeretne hozzájárulni az országban 
kialakult helyzet stabilizálásához. 
„Távozásom után a vizsgálati szer-
veknek nagyobb nyugalmuk lesz a 
munkájukhoz” – mondta Kalinák, aki 
a legfontosabb jelenlegi célként Ján 
Kuciak újságíró és élettársa közel-
múltbeli meggyilkolásának kivizsgá-
lását jelölte meg.

A belügyminiszter távozása an-
nak a belpolitikai válságnak a követ-

kezménye, amely a kettős gyilkos-
ság nyomán alakult ki Szlovákiában. 
A tragédia nyilvánosságra kerülése 
után ellenzéki pártok és a szlováki-
ai sajtó a belügyminiszter és Tibor 
Gaspar országos rendőrfőkapitány 
távozását kezdte követelni. Később – 
a belpolitikai válság fokozódásával – 
követelésükhöz a hármas kormány-
koalíció legkisebb pártja, a Most–Híd 
is csatlakozott. Az ellenzék a múlt 
héten tovább fokozta követeléseit, ak-
kor már Robert Fico miniszterelnök 
és egész kormánya távozását, illetve 
előrehozott parlamenti választások 
kiírását szorgalmazva. Utóbbira tele-
víziós bejelentésében tett javaslatot a 

megválasztása óta Robert Fico ellen-
lábasának számító Andrej Kiska ál-
lamfő, aki azt mondta: az országban 
uralkodó feszült helyzetre a kormány 
széles körű átalakítása vagy előreho-
zott választások kiírása a megoldás.

A belpolitikai válság következté-
ben Robert Kalinák személyében 
már a Fico-kormány második mi-
nisztere távozik posztjáról. Az első 
Marek Madaric, a kulturális tárca ve-
zetője volt, aki két hete mondott le, s 
döntését azzal indokolta, hogy embe-
rileg nem tud beletörődni egy újság-
író megölésébe.

A kettős gyilkosság után kialakult 
feszült helyzetet a múlt héten tovább 

fokozta, hogy Andrej Kiska tárgyalá-
sokat kezdett „az ország jövőjéről” a 
pozsonyi törvényhozás néhány ellen-
zéki pártjával, amelyek ugyanaznap 
bejelentették: bizalmatlansági in-
dítványt nyújtanak be a kormánnyal 
szemben. Robert Fico kormányfő az 
elnök lépéseit a demokratikus parla-
menti választások eredménye meg-
tagadásának nyilvánította, „az újság-
író-gyilkosság után történteket” pe-
dig többször is olyan, az állam teljes 
destabilizációjára tett kísérlet részé-
nek nevezte, amelynek „forgatóköny-
ve nem Szlovákiában íródott”.

KróniKa

Az oktatási törvény kisebbségellenes cikkelye hatály-

ba lépésének halasztása csak elodázza a problémát, 

de most ez is kedvező, az ungvári KMKSZ-iroda elle-

ni támadás után pedig az egyszerű ukránok részéről 

nem, a sajtó és a politikum egyes erői részéről azon-

ban érezhető a magyarellenesség – számolt be a Kró-

nikának Brenzovics László, a szervezet elnöke.

Dodon szerint az unionizmus elmúlik, de Moldova megmarad

Bejelentette lemondását Robert Kalinák szlovák belügyminiszter

Példátlan támadás. Brenzovics: a sajtó és a politikum gerjeszti a feszültséget

Fotó: Mti




