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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Jogerősen felmentette a legfelsőbb bíróság Markó Attilát a DNA vádjai alól  
2019. október 8. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Bihari Napló, 

Ma7.sk 

Jogerősen felmentette kedden a legfelsőbb bíróság Markó Attilát, a restitúciós hatóság 

kártérítési bizottságának volt tagját, akit tavaly alapfokon öt év letöltendő börtönre ítélt egy 

visszaszolgáltatási ügyben a bukaresti táblabíróság. „Egyelőre nem bontok pezsgőt, de egy 

pohár pálinkát megiszom" – kommentálta az ítéletet a Maszolnak, arra utalva, hogy még két 

per van folyamatban ellene. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az ítéletet üdvözölve úgy 

fogalmazott: tudni kellene, hogy ki felel majd Markó Attila meghurcolásáért. Mint ismert, 

Markó Attilát 2014-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték amiatt, hogy az 

illetékes restitúciós testület tagjaként hozzájárult az államosított sepsiszentgyörgyi egyházi 

ingatlan – a Székely Mikó Kollégium épületének – visszaszolgáltatásához. Miután a 

kártérítési bizottság kollektív felelősségének elve alapján további restitúciós ügyekben is 

vádat emeltek ellene, Markó Attila bejelentette: Magyarországon keres menedéket, mert nem 

bízik már a román igazságszolgáltatásban.  

 

Bethlen Gábor „közelebb került” Vásárhelyhez: jóváhagyta a minisztérium az 
erdélyi fejedelem szobrának felállítását 
2019. október 8. – Krónika 

Az RMDSZ felfüggesztett marosvásárhelyi vezetői Bethlen Gábor születésének és egyben 

halálának évfordulóján, november 15-én szeretnék felavatni a fejedelem főtérre tervezett, 

egész alakos szobrát. Újabb lépéssel „került közelebb” Marosvásárhely főteréhez Bethlen 

Gábor, miután a városháza megbízásából Vass Leventének sikerült megszereznie a 

művelődési minisztérium szoborállításhoz szükséges jóváhagyását. Hétfői 

sajtótájékoztatóján az RMDSZ korábbi, nyáron lemondatott városi elnöke elmondta: csapata 

– amely két éve foglalkozik az erdélyi fejedelemnek szánt egész alakos műalkotás kérdésével 

– azok után sem szüntette be a munkát, miután félreállították. Vass Levente parlamenti 

képviselő elmondása szerint a bukaresti hatóságokkal ő tartja a kapcsolatot, míg 

Marosvásárhelyen Kali István felfüggesztett ügyvezető, valamint a tanácsosi frakció nemrég 

lecserélt vezetője, Magyary Előd „viseli gondját” a Bethlen-szobornak. 

 

Markó Attila: a román igazságszolgáltatás igen gyakran szerencse függvénye  
2019. október 8. – transindex.ro 

B ár kedden felmentették egy ügyben Markó Attilát, az RMDSZ volt parlamenti képviselőjét, 

jelenleg két másik, visszaszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyben is per folyik ellene. A politikus 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117354-frissitve-joger-sen-felmentette-a-legfels-bb-birosag-marko-attilat-a-dna-vadjai-alol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bethlen-gabor-bkozelebb-kerultr-vasarhelyhez-jovahagyta-a-miniszterium-az-erdelyi-fejedelem-szobranak-felallitasat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bethlen-gabor-bkozelebb-kerultr-vasarhelyhez-jovahagyta-a-miniszterium-az-erdelyi-fejedelem-szobranak-felallitasat
http://itthon.transindex.ro/?hir=57127
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a Transindex megkeresésére elmondta, hogy jelenleg mindkettő közel van az alapfokú 

döntéshez, így egyhamar végleges, jogerős döntés még nem várható. "Természetesen bízom a 

pozitív kifejletben, ha igazságot előtérbe helyező, nem telefonhívásra működő, józan bírók 

ítélkeznek. Elég csak arra gondolni, hogy például ebben az ügyben is alapfokon nem egy ilyen 

bíró járt el, így a nyakamba is varrt rögtön 5 év letöltendő börtönbüntetést" - mondta Markó, 

hozzátéve, hogy "a román igazságszolgáltatás igen gyakran szerencse függvénye".  

 

Kelemen Hunor: felére csökkent Johannis támogatottsága a magyarok körében  
2019. október 8. – maszol.ro 

Öt év alatt a felére csökkent Klaus Johannis államfő támogatottsága a romániai magyarok 

körében, mert a mandátuma alatt egyetlen gesztust sem tett a magyar közösség irányába – 

jelentette ki hétfőn este Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke és elnökjelöltje Ion Cristoiu 

publicista élő internetes műsorában beszélt erről hétfőn este. Szavait adatokkal támasztotta 

alá. Elmondta, hogy az RMDSZ-nek a 2014-es elnökválasztás után végzett felmérései szerint a 

magyar választok 82-83 százaléka szavazott Klaus Johannisra. Az idei EP-választások után 

végzett hasonló méréseik pedig már azt mutatták, hogy a jelenlegi államfő támogatottsága 40 

százalékosra csökkent a romániai magyarok körében.  

 

Elítéli a hibridháborús gyakorlat székelyföldi megszervezését Kelemen Hunor 
2019. október 8. – MTI, maszol.ro 

Elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, hogy az összes védelmi erőt 

Hargita és Kovászna megyére összpontosították erre a hétre, amikor is Székelyföldön 

szervezik meg a Concordia 19 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlatot. A hadsereg, a belügyi 

alakulatok, a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a Kormányőrség (SPP) és a Különleges 

Távközlési Szolgálat (STS) részvételével szervezett szimulációval azt sugallják, hogy a térség 

lakói nemzetbiztonsági kockázatot jelentetnek – fejtette ki. „A hadseregnek természetesen 

gyakorlatoznia kell az ország területén. De elfogadhatatlan Botea tábornok magyarázata a 

székelyföldi helyszínválasztásra: Donbaszról és Dél-Oszétiáról beszélt mint hasonló 

helyzetekről. Ott, kérem, igazi háborúk zajlottak, amiről nálunk szó sincs” – pontosított az 

RMDSZ elnöke, hozzátéve, hogy ha valaki a hadsereg vezetőségéből a grúziai vagy az ukrajnai 

helyzetre asszociál Székelyföld esetében, az „vagy félreértett valamit, vagy manipulálni 

próbál”.  

 

Korodi Attila: a megfélemlítés a célja a székelyföldi hadgyakorlatnak 
2019. október 8. – maszol.ro, transindex.ro 

Politikai nyilatkozatban nehezményezte Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő a 

Concordia 19 elnevezésű hadgyakorlatra kiválasztott helyszínt október 8-án, a parlament 

alsóházában. Az RMDSZ törvényhozója kifejtette, hogy ezzel Románia megfélemlíti és 

szakadárokhoz hasonlítja a magyar közösséget: „Ezzel az akcióval Románia nemzetbiztonsági 

kockázatnak tekinti a magyar közösséget. A hadsereg vezérkari főnökségének hadműveleti 

vezetője nyilatkozataiban párhuzamot von a Grúziában vagy Ukrajnában történt háború és 

Székelyföld között. Ezért joggal tesszük fel a kérdést: Románia közepén valóban szakadár 
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mozgalmakra számítana a román kormány?” A Hargita megyei politikus rámutatott arra, 

hogy a hadgyakorlat helyszínének kiválasztása félresikerült, rossz üzenet a magyar közösség 

felé. Ez azt bizonyítja, hogy Románia nem bízik a magyar közösségben. Veszélyforrásként 

tekint azokra az állampolgárokra, akik adót és illetékeket fizetnek, és hozzájárulnak Románia 

fejlődéséhez.  

 

Fel fogják jelenteni a diszkriminációellenes tanácsnál a karlendítő Csomortányit  
2019. október 8. – transindex.ro 

Nem foglalkoznak az Erdélyi Magyar Néppárt "nagyöregei" a Csomortányi „Karlendítő” 

István körüli botránnyal, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy a Transindex 

megkeresésére senki sem hajlandó nyilatkozni. Szilágyi Zsolt, akit az új elnök nemrégiben 

váltott le a hivatalában, azt mondta, ebben az ügyben már mindent elmondtak, és hogy az 

egész sztorit csak a “balliberális média fújja Erdélyben”. Szilágyi Zsolt megkeresésünkre ennél 

többet nem is kívánt elmondani.  

 

Dan Tanasă egyesülete újabb pert indított Borboly ellen 
2019. október 8. – szekelyhon.ro 

Újból Borboly Csaba megbírságolását kéri a bíróságtól a Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC), arra hivatkozva, hogy nem hajtotta végre maradéktalanul a székely zászló 

megyeházáról történő eltávolítására vonatkozó bírósági végzést. Miután jogerős ítélet 

született arról, hogy nem kell kifizetnie Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnöknek a Dan 

Tanasă vezette egyesület által kért pénzbírságot, ugyanezen okból újabb pert indított az 

ADEC. Akárcsak korábban, most is azt kifogásolják, hogy Borboly nem hajtotta végre a 2016-

ban hozott, a székely zászlóval megegyező megyezászló eltávolítására vonatkozó jogerős 

bírósági végzést. 

 

Cseke Attila: az RMDSZ nem akar egy átmeneti kormány tagja lenni  
2019. október 8. – transindex.ro, Nyugati Jelen,  

Az RMDSZ összes képviselője és szenátora meg fogja szavazni csütörtökön a kormány ellen 

benyújtott bizalmatlansági indítványt, viszont nem akar egy átmeneti kormány tagjává válni, 

nyilatkozta Cseke Attila RMDSZ-es szenátor az RFI-nek. A szenátor továbbá azt is kifejtette, 

hogy nem ragaszkodnak a nyilvános szavazáshoz, mivel a szövetség politikusai megbíznak 

egymásban, és ha korábban ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy mindannyian 

megszavazzák majd a bizalmatlansági indítványt, akkor az úgy is lesz. A szenátor elmondása 

szerint az országnak egy olyan szakmai és politikai kormányra van szüksége, amely képes 

kellőképpen felkészülni az ország előtt álló rendkívül fontos választásokra. Arra a felvetésre, 

hogy a következő átmeneti kormányt a PSD, az ALDE és a PRO Románia pártok alkothatják 

majd, Cseke azt válaszolta, hogy ennek az esélye jelen esetben szerinte egyenlő a nullával.  

 

Az önállósodás útjára lépett a magyar oktatás Bánffyhunyadon 
2019. október 8. – Krónika 
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Önállósodna a bánffyhunyadi magyar oktatás, a református egyház telkén épülő óvoda és 

bölcsőde mellé Kalotaszeg központjában közösségi összefogással iskolát is felhúznának. Az 

engedélyeztetési folyamatot már el is kezdte a telken kívül a finanszírozást is biztosító Erdélyi 

Református Egyházkerület. Miközben a helyieket nem sikerült szóra bírnia a Krónikának, 

Horváth Anna, az egyházkerület óvoda- és bölcsődeépítési programjának felelőse a 

Krónikának elmondta, nincs akadálya, hogy az önálló magyar iskola működőképes legyen, a 

jelenlegi gyereklétszám mellett is életképes lenne. A bánffyhunyadihoz hasonló terveket 

dédelgetnek a Kolozs megye északi csücskében fekvő Désen is. 

 

Székelyföld a tízes szám bűvöletében 
2019. október 8. – Krónika 

Három megye több tucat településén több mint kétszáz programmal zajlik idén a Székelyföld-

napok. A rendezvénysorozat október 10-én rajtol, és immár tizedszer ünnepel együtt a három 

székelyföldi megye tíz napon át. Évekkel ezelőtt identitáserősítő céllal indították az 

eseménysorozatot, amely mára megizmosodott. 

 

Megerősítették Gálfi Árpád „függetlenségét” a Facebookon 
2019. október 8. – Krónika 

Gálfi Árpád polgármester szívesen folytatná a munkát, de nem pártszínekben, ezért az 

elöljáró rendhagyó módon közösségi oldalán kérte ki a székelyudvarhelyiek véleményét, 

miután szombaton végérvényessé vált, hogy a Magyar Polgári Párt kizárta köreiből. A több 

ezer visszajelzés alapján Gálfi úgy érzi, nincs oka aggodalomra. 

 

Az Összefogás Mozgalmat kérdeztük: hogyan lesz ebből közös magyar lista? 
2019. október 8. – Ma7.sk 

Egyre töredezettebb a felvidéki magyar politikai paletta, ami a magyar választók fejében 

zűrzavart okoz. Az idősebb választókat frusztrálja, hogy a meglévő erősebb politikai pártok 

nem jutottak egyezségre a közös indulásról, így egyre elutasítóbbak a politikusokkal szemben. 

A fiatalabb generáció pedig láthatóan egy generációváltást vár a politikai életben. Van-e olyan 

erő, amely mindkét kategóriába tartozó szavazót meg tudja szólítani a februári választásokig? 

Ezt a célt tűzte zászlajára az Összefogás Mozgalom, melynek egyik kezdeményezőjét, Mózes 

Szabolcsot Kolek Zsolt, a Ma7 médiacsalád rovatvezetője kérdezte a Nézőpont legújabb 

adásában. 

 

Bara Zoltán az Összefogás régiófejlesztési csapatának vezetője 
2019. október 8. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az Összefogás mozgalomhoz csatlakozott Bara Zoltán közgazdász-politológus, aki évek óta 

nemzetközi és határon átnyúló uniós projektek megvalósítását vezeti, ezzel is forrásokat 

teremtve Dél-Szlovákia számára. "Régióink az elmúlt évtizedekben lemaradtak, generációnk 

egyik nagy kihívása, hogy ezen a téren javulást érjünk el. A magyar érdekképviseletet csak 
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összefogással tudjuk biztosítani, a siker záloga pedig az, hogy meggyőző, régiókra szabott 

programot kínáljunk a szavazóknak. Nyugat-Európában több, kisebbségek lakta régió az 

ország legfejlettebb vidékei közé tartozik, Dél-Szlovákiában is meg kell teremteni a 

fellendülés feltételeit“ – fogalmazott Bara Zoltán.  

 

Felvidéki értékeink és históriáink nyomában – jelentkezz te is Kincskeresőnek 
2019. október 8. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Mentor TT idén 15. alkalommal hirdeti 

meg a Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciáját. Mind a felkészítők, mind 

a diákok rejtett históriákra, elfeledett társadalmi kincsekre bukkanhatnak a kutatás során. A 

Kincskereső konferenciára a felvidéki magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez 

kapcsolódó előadással, valamint kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, 

művészet, irodalom, földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet, jeles 

személyiségek élete vagy bármilyen további tetszés szerint választható témakörökben lehet 

pályázni. 

 

Tóth: nyolc év alatt sikerült stabilizálni a Selye Egyetemet 
2019. október 8. – Új Szó 

A nyár végén Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki Tóth János (1962) 

matematikust, a Selye János Egyetem korábbi rektorát, jelenlegi általános és fejlesztési 

rektorhelyettesét. A díj alkalmából kérdeztük őt pályájáról és egyetemszervezői 

munkásságáról.  

 

Magyarkanizsa: 4,5 millió dinár támogatás a szakközépiskolának a tartománytól 
2019. október 8. – Vajdasag.ma 

Ótott Róbert tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes látogatott el a magyarkanizsai 

Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont Tangazdaságába. A középiskola az 

elmúlt három évben több új, az oktatásban és a földműveléshez szükséges kapcsolható 

eszközzel bővült tartományi támogatásoknak köszönhetően. 

 

A Vajdaságban rejlő lehetőségeket mutatták be Brüsszelben 
2019. október 8. – Vajdasag.ma 

A városok és régiók európai hete rendezvény keretében Vajdaság idén is házigazdaként 

szerepelt azon az ünnepélyes megnyitón, amelyet a Szerb Köztársaság európai uniós 

küldöttsége szervezett meg Brüsszelben. A tegnap este megtartott ünnepi fogadáson az 

európai városok és régiók, valamint az európai intézmények képviselői nagy számban vettek 

részt. A vendégeket Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, Ana Hrustanović, 

Szerbia EU-s állandó képviseletének nagykövete és Nebojša Drakulić, a tartományi 

régiófejlesztési és helyi önkormányzati titkár helyettese köszöntötte. 
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Folyik a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola felújítása 
2019. október 8. – Pannon RTV 

Július vége óta folynak a felújítási munkálatok a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 

épületén. A munkálatok során teljesen, az alapokig lecsupaszították az ódon épületet, 

amelynek homlokzatán – Vajdaságban talán egyedülállóan, a múlt század eleji magyar címert 

is helyreállították. A Közügyek stábja utána járt, hol tartanak most a munkálatok, illetve hol 

tanulnak most a Thurzósok. 

 

Gyűjtést szerveztek az óbecsei Lurkóháznak 
2019. október 8. – Pannon RTV 

Az adományokat november végéig várják a szervezők. Az óbecsei Lurkóháznak szervez 

gyűjtést a VMSZ Női Fórumának óbecsei szervezete. A Poverello Alapítvány által működtetett 

intézménynek elsősorban friss élelmiszerre van szüksége. 

 

Tanévnyitó a Rákóczi-főiskola Nagydobronyi Szakképzési Központjában 
2019. október 8. – karpatalja.ma 

Ünnepi tanévnyitót tartott a Nagydobronyi Szakképzési Központ a község református 

templomában október 7-én. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) a 

Mátészalkai Szakképzési Centrummal, valamint a Baross László Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kötött együttműködése alapján 2019 

szeptemberében közös képzéseket indított Nagydobronyban.  

 

A KMVSZ ismét részt vett az OMÉK 2019 Agrármarketing Centrum kiállításon 
2019. október 8. – Kárpátalja 

Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeri Kiállítás és Vásár (OMÉK) az idei évben immáron 

79. alkalommal került megrendezésre szeptember 26–29. között a budapesti Hungexpo 

kongresszusi és kiállítási központban. A nagyszabású eseményt kétévente rendezik meg, 

amelyen a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ) az Agrárminisztérium 

szervezésében már több alkalommal is részt vett. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/folyik-zentai-thurzo-lajos-altalanos-iskola-felujitasa
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/gyujtest-szerveztek-az-obecsei-lurkohaznak
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanevnyito-a-rakoczi-foiskola-nagydobronyi-szakkepzesi-kozpontjaban/
https://karpataljalap.net/2019/10/08/kmvsz-ismet-reszt-vett-az-omek-2019-agrarmarketing-centrum-kiallitason
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 7. – Kossuth Rádió 

 

A mostani parlamenti ciklusban először nyílik valós esély arra, hogy az ellenzék megbuktassa 

a baloldali, szociáldemokrata bukaresti kormányt - Kelemen Hunor szerint. Az RMDSZ 

elnöke és államfőjelöltje azt mondta, hogy a jövő évi parlamenti választásokig a magyar 

érdekvédelmi szervezet nem vállalna szerepet egy új kormányban, ha fel is kérnék erre, de 

2020-ban nem zárkóznak el egy koalíciós egyezségtől. A szombaton kezdődő romániai 

elnökválasztási kampányban személyeskedésektől és sértegetésektől mentes korteskedést, a 

választási programokon alapuló vitákat remél az RMDSZ elnökjelöltje. Kelemen Hunort a 

magyar közösséget is érintő aktuálpolitikai kérdésekről is kérdezte Pataky Lehel Zsolt. 

 

A háromszékiek meglepetésére katonai bázissá változott az Óriás Pince-tető, a Székely vágta 

hagyományos helyszíne, Csíkszeredában pedig a fiktív forgatókönyv szerint szerdán egy 

sörgyár felrobbanásának lesz tanúja a lakosság. A mintegy 500 katona, belügyi egységek,  

speciális távközlés, a biztonsági szolgálatok tagjai Székelyföldön gyakorolatoznak egy 

feltételezett hibrid háború esetére. A lakosság értetlenül áll a szűkszavú tájékoztatás és az 

igen bőséges bukaresti sajtóértesülések előtt. Oláh-Gál Elvira kérdezte Korodi Attila 

parlamenti képviselőt. 

 

A Kárpát-medencei magyar közösségek számára is példaértékű az az anyaországi és 

kárpátaljai összefogás és együttműködés, amelynek segítségével közel 100 diák kezdhette 

meg tanulmányait az új tanévben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola újonnan 

létesült Egán Ede Szakképzési Centrumában.  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár hétfőn az ungvári járási Nagydobronyban, az intézmény tanévnyitó és átadó 

ünnepségén vett rész.. Iváncsik Attila összeállítása elsőként őt halljuk.  A frissen létesített 

kárpátaljai nagydobronyi Egán Ede Szakképzési Centrum után a következő percekben egy 177 

éves felvidéki középiskola nagyon is 21. századi gondjairól hallunk.  

 

1842. októberében ezzel a mottóval nyitotta meg kapuit a Pázmány Péter Gimnázium 

Érsekújvárban: „A közjót szerető polgárság áldozatából állok az ifjúság jobb nevelése miatt.“ 

A 177 év folyamán többször változott az iskola  neve, fenntartója és az épülete, szellemisége 

azonban változatlan: úgy európai és korszerű, hogy magyar. Peternai Zsuzsanna igazgatóval 

Haják Szabó Mária beszélgetett. 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 9. 
8 

 

Gazdasági integráció és nemzeti összetartozás - ennek jegyében zajlott Torockón az V. 

Kárpát-medencei Gazdasági Fórum, melynek célja az egyre bővülő és a magyar gazdaság 

szempontjából létfontosságú Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok fejlesztése. Szilágyi 

Szabolcs összeállítása.     

 


