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Markó Attila lemondott képviselői mandátumáról 

Lemondott képviselői mandátumáról Markó Attila, az RMDSZ törvénytelen restitúciós 

döntésekben való részvétel miatt többrendbeli hivatali visszaéléssel gyanúsított honatyája. 

A politikus a Facebookon jelentette be a hírt, amely nyomán okafogyottá vált az a szerdai 

voksolás, amelyen a képviselőháznak az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

második olyan kéréséről kellett volna szavaznia, amely Markó Attila RMDSZ-es képviselő 

előzetes letartóztatásának jóváhagyását indítványozta. „Ma lemondtam parlamenti 

képviselői mandátumomról. Életem legnehezebb döntését hoztam meg azzal, hogy 

ártatlanul önként kilépek abból a munkából, amire az életemet tettem fel” – írta Markó. A 

nyílt levélben kitért arra is, hogy lemondásával fel szeretné oldani az általa másokra 

nehezedő nyomást, ugyanakkor hangsúlyozta, lemondása ellenére ártatlannak tartja 

magát. Kiemelte, számára Románia jogállamisága már a Mikó-döntéssel együtt megszűnt, 

valamint, hogy az ügyészség az eljárások során visszaélések sorozatát követte el. A 

politikus a Krónikának elmondta: akkor sem tér haza, ha a DNA ezek után a kiadatását 

kéri. Mint ismeretes, Markót abban az ügyben vennék őrizetbe, amelyben három, 2008 és 

2009 között született, 84 millió eurós kárt okozó törvénytelen kárpótlási döntés miatt 

vizsgálódnak. 

 

„Politikai önvédelemre” készül az EMNT és az SZNT 

Közös autonómiaküzdelemre és „politikai önvédelemre” készül az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) – jelentették be közös kolozsvári 

sajtótájékoztatójukon a szervezetek vezetői. Tőkés László EMNT-elnök úgy vélte, a két 

tanács stratégiai szövetsége a romániai magyarság többszintű autonómiája integrált 

rendszerének a kialakítását szolgálja. Kijelentette, a politikai önvédelemre azért van 

szükség, mert az erdélyi magyar közösséget fenyegetik a román állam hatóságai. Példaként 

említette, hogy a belügyminisztérium stratégiatervezetében közbiztonsági veszélyforrásnak 

tekinti az etnikai autonómia követelését, és azt, hogy bűnügyi vizsgálat indult Izsák Balázs 

SZNT-elnök ellen a Székely Szabadság Napján, 2014. március 10-én tartott 

marosvásárhelyi autonómiatüntetés kapcsán. Izsák Balázs szerint Európában példátlan, 

hogy egy ország hatóságai bűnügyi jelenségnek tekintsék egy közösség arra irányuló 

törekvését, hogy törvénytervezetet terjesszen be a román parlament elé. „A kormány, a 

belügyminisztérium árt Románia tekintélyének. Tőkés László és jómagam Románia 

tekintélyét próbáljuk megvédeni. A demokrácia és a demokratikus törekvések rendőri 

eszközökkel nem állíthatók meg. Ennek a legnagyobb történelmi tanulságát éppen itt 

Romániában tapasztalhattuk meg, hiszen erről szólt 1989 decembere. A demokrácia 

elmélyítése, a szabadságjogok kiterjesztése nem tartozik a bűnüldöző szervekre” – 

jelentette ki az SZNT elnöke. Hozzátette, maga is a sajtóból értesült arról, hogy bűnügyi 

vizsgálat folyik ellene a 2014. március 10-i marosvásárhelyi autonómiapárti demonstráció 

miatt. Izsák Balázs kijelentette, nincs félnivalója, az autonómiaküzdelmet nem lehet 
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fenyegetéssel leállítani. A két vezető bejelentette, június 3-ára összehívják 

Marosvásárhelyre az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) együttes ülését. 

 

Az MPP betartatná a gyulafehérvári ígéreteket 

Az 1918. december elsejei, gyulafehérvári kiáltvány bizonyos fejezeteit foglaltatná az új 

alkotmányba a Magyar Polgári Párt. A szervezet elnöke, Biró Zsolt múlt hétfőn elmondta, a 

polgári alakulat módosító javaslatait az RMDSZ-en keresztül fogja eljuttatni az 

alkotmánymódosító bizottsághoz. Erről a két párt vezetősége nemrég egyeztetett. Az MPP 

öt pontban fogalmazta meg azokat a javaslatokat, amelyek a csaknem száz évvel ezelőtt 

született nyilatkozatban vállaltak értelmében, a Romániában fennálló nemzeti egyenlőség 

és nemzeti szabadság erkölcsi, illetve történelmi és jogi alapját kell hogy képezzék. Ennek 

értelmében a polgáriak elsősorban azt szeretnék elérni, hogy az ország új alaptörvénye 

Romániát ne csak a románok, hanem az országban élő őshonos nemzeti közösségek 

szuverén és oszthatatlan nemzetállamának tekintse, a december elsejei nyilatkozat pedig 

az országban fennálló nemzeti egyenlőség és nemzeti szabadság erkölcsi, történelmi és jogi 

alapjaként szolgáljon. Az MPP ahhoz is ragaszkodik, hogy a módosítás révén a romániai 

őshonos nemzeti közösségek államalkotói tényezői legyenek a román államnak. Az MPP 

őshonos nemzeti közösségekként határozná meg azokat a Romániában található 

közösségeket, amelyek a modern román állam létrejöttekor, azaz legalább száz esztendeje 

már itt éltek. Ugyanakkor úgy módosítaná az alkotmányt, hogy a romániai őshonos 

nemzeti közösségek jogait sarkalatos törvény szavatolja, az érintett nemzeti közösség erre 

irányuló legitim módon kifejezett akarata szerint és annak mértékéig, a gyulafehérvári 

nyilatkozat szellemisége alapján és a vonatkozó európai szabályok és gyakorlatok szerint, 

Románia területi sérthetetlenségének tiszteletben tartásával. 

 

Huszonegy új átkelő nyílik a szlovák-magyar határon 

A szlovák-magyar viszony jelenleg kiváló, amiből mindkét ország polgárai profitálhatnak – 

jelentette ki Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel, 

illetve Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel tárgyalt Budapesten. A magyar 

diplomácia vezetője elmondta, 21 új határátkelő nyílik Magyarország és Szlovákia között 

egy ősszel induló projekt keretében. Szijjártó Péter hozzátette: számos, a határon átnyúló 

infrastruktúra-fejlesztési program van készülőben, többek között egy új dunai kompjárat a 

két ország között vagy az új komáromi híd megépítése, amelyre Magyarország és Szlovákia 

közösen nyújtott be pályázatot az Európai Unióhoz. Miroslav Lajčák a találkozót követő 

sajtótájékoztatón emlékeztetett: 20 éve annak, hogy aláírták a Szlovákia és Magyarország 
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közti jószomszédi viszonyról és baráti együttműködésről szóló szerződést. „Ez a szerződés 

biztosítja a párbeszédhez szükséges keretet“ – tette hozzá. Mindkét külügyminiszter 

megjegyezte: Magyarország és Szlovákia nem értenek egyet néhány dologban, de nincs 

olyan ügy, amelyet ne tudnának higgadtan megbeszélni. Hangsúlyozták: nincs vádaskodás, 

a két ország képviselői nem üzengetnek egymásnak a médián keresztül. Mint mondták, 

nincs tabutéma, minden felmerülő kérdésről tárgyalnak. 

 

A jogfosztások ellen tiltakozott Kassán a Via Nova 

A volt Csehszlovákia területén élő németek és magyarok kollektív háborús bűnösségét 

deklaráló, és a Beneš-dekrétumok által megvalósított jogfosztások alapjául szolgáló, máig 

felül nem bírált kassai kormányprogram ellen tiltakoztak felvidéki magyar fiatalok a 

dokumentum elfogadásának hetvenedik évfordulóján Kassán április 5-én. A tiltakozók 

„Hetven éve háborús bűnösök vagyunk, most már békét akarunk” és „Le a kassai 

kormánypogrommal”, illetve „Rehabilitációt Esterházynak” feliratú transzparenseket 

emeltek a magasba. Az összegyűltek a mellükre tűzve viselték a mártír gróf Esterházy 

János egykori rabszámát, illetve egy sárga „M” betűt is. Ez utóbbival arra emlékeztettek, 

hogy a kitelepítés előtti napokban a felvidéki magyaroknak ilyen megjelölést kellett 

hordaniuk. A régi kassai vármegyeháza előtt Gubík László, a Via Nova ICS elnöke mondott 

beszédet, ebben hangsúlyozta: hetven év után már legfőbb ideje, hogy a felvidéki 

magyarságról lemossák a háborús bűnösség bélyegét, és bocsánatot kérjenek a közösséget 

ért jogfosztásért. 

Az 1945. április 5-én a csehszlovák kormány által Kassán elfogadott kormányprogram az 

ország területén élő összes németet és magyart háborús bűnösnek mondta ki. Ez a 

dokumentum volt az alapja Edvard Beneš csehszlovák államfő azon elnöki dekrétumainak, 

amelyek alapján a második világháború után több mint két és fél millió németet és 

mintegy százezer magyart fosztottak meg vagyonától, állampolgárságától és telepítettek ki 

vagy üldöztek el a szülőföldjükről. 

 

Pásztor: csak a kormányhatalom részeként lehetséges a hatékony 
érdekképviselet 

Értékelni kell az államtitkárok teljesítményét, felvázolni a további célokat. Ez ahhoz is 

szükséges, hogy a bejelentett kormányátalakításkor reális képet nyújtsanak a 

megvalósított munkájukról a VMSZ-es párttagok, akik a végrehajtó hatalom részei – 

mondta el Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke évértékelőjében azt is 

elmondta, számos olyan eleme van a koalíciós szerződésnek, amelynek köszönhetően 
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hosszútávú gazdasági fejlődésre számíthat az ország. Kiemelte, csakis a kormányhatalom 

részeként van lehetőségük a vajdasági magyarság érdekeit képviselni. 

Tisztújítás várható a Vajdasági Magyar Szövetségben április végén, erősítette meg az 

információt Pásztor István pártelnök. A VMSZ vezetője azt mondja, már intenzíven 

folynak az előkészületek. Elsősorban a mögöttük álló időszakot értékelik majd. Pásztor itt 

egyebek mellett a párt kormányhatalmi pozícióját, a Szerbia eurointegrációjához való 

hozzájárulását, a kollektív bűnösség eltörlését kimondó kormányrendeletet és a gazdasági 

fejlesztéseket emelte ki, amely amint mondta, mind a vajdasági magyarság érdekeit 

képviselik. Pásztor István azt reméli, egy ütőképes és nemzetileg elkötelezett vezetése lesz 

a VMSZ-nek, amely ezt az érdekképviseletet hatékony módon tovább tudja vinni, amint azt 

az elmúlt időben is tették. 

 

Ellopták a magyarittabéi Kossuth-szobrot 

Ismeretlen tettesek péntekre virradó éjszaka ellopták a magyarittabéi köztéri Kossuth-

szobrot. Petes Béla, a magyarittabéi helyi közösség tanácselnöke közölte az Újvidéki 

Rádióval, hogy a Kossuth-szobrot lecsavarták a talapzatról. A helybelieket megdöbbentette 

a hír, hiszen a Kossuth-szobrot 111 évvel ezelőtt állították föl a református templom előtt. 

Átélte a háborús időket, most pedig ellopták. A rendőrség helyszínelést tartott, ám Petes 

Béla kevés esélyt lát arra, hogy megtalálják az elkövetőt.  

A Vajdasági Magyar Szövetség sajtóközleményben fejezte ki megdöbbenését, hogy 

nagycsütörtök éjjel ismeretlen tettesek ellopták a mellszobrot. A VMSZ elvárja a 

rendvédelmi szervektől, hogy a tett körülményeit és elkövetőit mihamarabb felderítse, 

illetve elfogja, és az elkövetők tettükért gyors eljárást követően példát statuáló büntetésben 

részesüljenek. A közlemény arra is emlékeztet, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség volt a 

kezdeményezője annak, hogy március 15-én a vajdasági magyar közösség és pártjaik 

közösen, központi megemlékezés keretében róják le kegyeletüket az 1848/49-es 

forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt, ezért pontosan tudja, hogy az ellopott 

mellszobor szellemi értékét semmi nem pótolhatja. A péntekre virradó éjszaka 

Magyarittabén történt szoborlopás kapcsán a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Hajnal Jenő 

is közleményben ítélte el a történteket.  

 

Változatlan a magyar álláspont: a kormány elítéli az Ukrajnával 
szembeni agressziót 

Magyarország az Európai Unió országaival együtt határozottan elítéli az Oroszország által 

Ukrajna ellen elkövetett területi agressziót – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés 

Külügyi Bizottságának fideszes elnöke Kijevben. Németh Zsolt kiemelte: a bizottsági 
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elnökeként történt látogatásának célja az volt, hogy biztosítsák Ukrajnát Magyarország 

szolidaritásáról és elkötelezettségéről Ukrajna területi integritása, szuverenitása és 

függetlensége mellett. Fontosnak nevezte azt, hogy az érintett felek mindent megtegyenek 

a kelet-ukrajnai konfliktus békés rendezése végett. Ennek útja szerinte a minszki 

megállapodás végrehajtása, a párbeszéd fenntartása Oroszország és a különböző 

nemzetközi szereplők között. 
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