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Nem gyakorolhatja hivatalát Antal Árpád 

Félmillió eurós károkozással gyanúsítja az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert. A nyomozó hatóság nem rendelte el a 

háromszéki elöljáró őrizetbe vételét, ám hatvan napra bírósági felügyelet alá helyezte, ez 

idő alatt nem láthatja el polgármesteri teendőit. A vádhatóság csütörtök reggeli 

közleménye szerint Antalt a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által 2009-ben az Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) kötött hitelszerződéssel összefüggésben 

gyanúsítják a közpénzből garantált kölcsön nem rendeltetésszerű felhasználásával. Az 

otthonában és polgármesteri irodájában szerdán lefolytatott házkutatásokat követően 

Bukarestbe szállított Antalt éjszakába nyúló kihallgatás után hazaengedték.  

„Erősnek érzem magam, mert ha az ügyészséget az igazság érdekli, nyugodtan aludhatok” 

– jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Sepsiszentgyörgy hivatala gyakorlásától 

eltiltott polgármestere az ellene indult bűnvádi eljárásról. Antal Árpád elmondta, ha 

bírósági felügyeletét április 17. után is meghosszabbítják, nem indulhat a helyhatósági 

választásokon. Nem merült fel korrupciós vád senki ellen a városházáról, ez kiderül a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) közleményéből is – jelentette ki Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester, akit hatvan napra eltiltottak hivatala gyakorlásától. Antal 

Árpád sajtótájékoztatóján megköszönte azt a támogatást, amit az elmúlt másfél nap alatt 

érzett a sepsiszentgyörgyiek és mások részéről. Mint mondta, hálás azoknak, akik 

imádkoztak érte és aggódó üzeneteket küldtek. Arról biztosított mindenkit, hogy 

számíthatnak rá a következőkben is, függetlenül attól, hogy mi fog történni vele. A 

következő időszakról Antal Árpád elmondta: április 17-ig nem gyakorolhatja polgármesteri 

teendőit, nem hagyhatja el az országot, nem találkozhat a munkatársaival és azoknak a 

cégeknek a képviselőivel, akik szintén érintettek az eljárásban. Hozzátette: péntektől 

fizetés nélküli szabadságot vett ki, mert nem tartja tisztességesnek, hogy bért kapjon, amíg 

nem dolgozik. A Maszol felvetésére, miszerint sokan gondolják úgy, hogy a csíkszeredai és 

a gyergyószentmiklósi polgármester elleni bűnvádi eljárás után nem véletlen, ami 

Sepsiszentgyörgyön történt, Antal Árpád kijelentette: „jól gondolják, akik így gondolják”. 

Magyarázatképp elmondta: ha április 17-e után is meghosszabbítják a bírósági felügyelet, 

akkor ellehetetlenítették az indulását a választásokon. A további közéleti szerepvállalásáról 

azonban csak a későbbiekben dönt – tette hozzá. 

Szolidaritást vállal az RMDSZ Antal Árpáddal, a szövetség sepsiszentgyörgyi 

polgármesterével, képtelenségnek nevezve az ellene megfogalmazott vádakat. Szerdán 

kibocsátott közleményében az alakulat közölte: megdöbbenéssel értesült arról, hogy az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) házkutatást tartott a sepsiszentgyörgyi 

polgármesteri hivatalban és Antal Árpád polgármester lakásán. Az RMDSZ szerint olyan 

ügy kapcsán vizsgálódik a nyomozó hatóság, amelyről korábban a finanszírozó Európai 

Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) is állásfoglalást tett közzé, amelyben mindent 

szabályszerűnek tekintett. „A jogállamiság minimumának tekintjük, hogy a sajtóban az 

üggyel kapcsolatban ne lássanak napvilágot olyan feltételezések, amelyeket valósnak 
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állítanak be. Ez a gyakorlat sérti a demokratikus alapelveket" – szerepel az RMDSZ 

állásfoglalásában. Az alakulat leszögezi: szolidáris Antal Árpáddal, és bízik abban, hogy a 

szerda délutáni bukaresti meghallgatás „egyértelműen tisztázza majd a vádak 

képtelenségét". 

 

Florea engedélyezi a székely szabadság napi felvonulást 

Engedélyezi Dorin Florea a Székely Szabadság Napján tartandó marosvásárhelyi 

felvonulást - nyilatkozta a polgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Hozzátette, hogy nem 

ellenzi, de „elvárja, hogy civilizált formában történjen az esemény” - tudósít az Erdély FM. 

Florea azt mondta, korábbi nyilatkozataiban ő mindössze az incidensek megelőzését vette 

figyelembe.  Marosvásárhely polgármestere azt is elmondta, hogy az ilyenszerű 

megmozdulások ügyét nem bíróságon kell rendezni, és továbbra is fenntartja, hogy 

ezeknek jóváhagyása az önkormányzat hatásköre. A Székely Szabadság napi 

megemlékezést és felvonulást a Székely Nemzeti Tanács szervezi. Az eseményre már tavaly 

engedélyt kértek, és mivel nem kaptak választ, bírósághoz fordultak. A közigazgatási 

bíróság év elején alapfokú ítéletében a rendezvény engedélyezésére kötelezte a 

polgármesteri hivatalt. Dorin Florea városvezető akkor azt mondta, fontolóra veszi a 

bírósági határozat megóvását, mert nem akarja, hogy Marosvásárhelyen etnikai 

konfliktusra teremtsen lehetőséget. 

 

Biró ismét sürgeti az autonómiastatútum beterjesztését 

Biró Zsolt szerint fontos, hogy mielőbb a román parlament elé kerüljön egy olyan 

autonómiatervezet, amely mögött a lehető legszélesebb társadalmi támogatottság 

mutatható fel. A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke erről a Szili Katalinnal folytatott 

budapesti találkozón beszélt. Az alakulat múlt hétfőn kibocsátott, ám vasárnapi keltezésű 

közleményében számolt be a pártelnök és az Orbán Viktor által a határon túli magyar 

közösségek autonómiaügyeinek koordinálására felkért miniszterelnöki megbízott 

megbeszéléséről. A kommüniké szerint a felek külön elemezték az autonómia-statútumok 

kapcsán felmerülő vitás kérdéseket és egyetértettek abban, hogy a jelenlegi helyzetet a 

túlzott átpolitizálás jellemzi, ami megnehezíti a közös fellépést, ezáltal pedig a 

megvalósíthatóságot sodorja veszélybe. Biró Zsolt leszögezte: fel kell számolni ezt az 

„áldatlan állapotot", hogy érdemi előrelépés történjen. Szerinte az idei helyhatósági és 

parlamenti választások komoly kihívás elé állítják a romániai magyar pártokat, és ez az 

időszak nehezíti az együttműködést. „A magunk részéről eddig is közvetítő szerepet 

vállaltunk, ezt követően is ezt szeretnénk. Számunkra kulcskérdés, hogy mielőbb a 

parlament elé kerüljön egy olyan autonómiatervezet, amely mögött a lehető legszélesebb 

társadalmi támogatottság mutatható fel" – idézte a közlemény a pártelnököt. 
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Egymilliárd forintos magyar kormányzati támogatást kap a 
református egyház 

A magyar kormány nemzetstratégiája a visegrádi együttműködés keretében is a külhoni 

magyarság megerősödését tartja szem előtt - jelentette ki Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere a Révkomáromban tartott ünnepi ceremónián, amelyen Fazekas 

Lászlóval, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökével aláírta az egyház 

magyar gyülekezeteinek egymilliárd forintos támogatásáról szóló szerződést. A magyar 

kormányzati támogatást, amelyet Balog Zoltán az összetartozás üzenetének, Fazekas 

László pedig történelmi jelentőségűnek nevezett, a felvidéki magyar gyülekezetek 

megerősítése mellett a lelkészi szolgálat megerősítésére, az oktatásügy fejlesztésére és 

különböző létesítmények kialakítására szánják. Balog Zoltán kiemelte: amikor 

Magyarország együttműködik a visegrádi négyekkel, akkor soha nem felejti el azt a célt, 

hogy az európai ügyben kialakult jószomszédi kapcsolatokból a külhoni magyarság 

erősödése jöjjön ki. „Szomszédsági kapcsolatok, a magyarság megerősítése és a visegrádi 

négyek szavának hallatása Európában, ezek összetartozó dolgok” - hangsúlyozta a 

miniszter. Balog Zoltán kijelentette, hogy a magyar kormány nemzetstratégiája egy 

Kárpát-medencei térségben gondolkozik, és a közelmúltban kiegészült egy eddig példátlan 

gazdaságerősítő programmal is, amely a Vajdaságban valósul meg, 50 milliárd forintból. 

Balog Zoltán a keresztyén egyháznak jóváhagyott magyar kormányzati támogatásról szólva 

úgy fogalmazott, hogy ezt az összeget lehet soknak és kevésnek is nevezni, de ebben az 

összegben nem a forint a lényeg, hanem „az az üzenet, ami azt jelenti, hogy 

összetartozunk”. „Nekünk ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az a távolság, amit nem 

kilométerben mérnek, csökkenjen” - hangsúlyozta a miniszter, rámutatva: a jó határ menti 

együttműködések és gazdasági fejlődés mellett a lelki, szellemi, kulturális kapcsolatok 

építésére is szükség van, mert az előbbiek az utóbbiak nélkül nem hozzák meg a kívánt 

eredményt. Balog Zoltán a támogatás célválasztásával kapcsolatban elmondta: a 

történelem során többször is bebizonyosodott az egyházi közösségek stabilitása és szerepe. 

„Ha nagy a baj, csak az egyházak maradnak (...) a politikai képviselet hol ilyen, hol olyan, 

bízunk benne, hogy erősödik, de amik maradnak azok az egyházi közösségek” - 

fogalmazott a miniszter. Fazekas László püspök beszédében rámutatott az egyház 

nemzetmegtartó és a felvidéki magyarság körében betöltött szerepére, olyannak nevezve 

azt, amire lehet jelent és jövőt építeni. Kiemelte: az egyháznak ez a szerepe fokozottan 

jelentős a kisebbségben élők, így a felvidéki magyarság számára. A püspök elmondta: a 

mindennapi küzdelmekhez a hit és kitartás mellett más eszközökre is szükség van, és ilyen 

eszköznek tartják ezt a támogatást is, amelyet okosan, megfontoltan és nagyon 

figyelmesen akarják felhasználni a nemzetmegtartás céljaira. 

E
rd
é
ly

 
Fe

lv
id
é
k

 



 

 

 

 

 

 
5 

Bemutatták az első külhoni magyar elektronikus törvénytárat 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Pro Civis Polgári Társulás „Gazdasági és nyelvi 

gyarapodás” című konferenciáján, Révkomáromban bemutatták az első külhoni magyar 

elektronikus törvénytárat. Az első külhoni magyar törvénytár jelenleg 50 szlovákiai 

jogszabály magyar nyelvű szakfordítását tartalmazza, mintegy tízezer oldalnyi 

dokumentum érhető el rajta, s az adatbázis folyamatosan bővül. A Bethlen Gábor Alap 

támogatásával elindított törvénytárat abból a megfontolásból készítette a Pro Civis, hogy 

széles rétegek számára elérhetővé tegye a törvények magyar fordítását, ezzel is ösztönözve 

a meglévő nyelvhasználati jogok gyakorlati kihasználását. A törvénytár elsődlegesen a 

közigazgatásban dolgozókat célozza meg, de segítséget és betekintést nyújt jogelemzőknek, 

diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak illetve bármilyen más érdeklődőnek 

is. „Ez eddig egy egyedülálló kezdeményezés a Kárpát-medencében, reméljük, hogy a többi 

területen is élnek majd a lehetőséggel és hasonló törvénytárak készülnek majd el” - 

mondta a törvénytár bemutatóján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára. Hangsúlyozta: a törvénytár létrehozása azért is fontos, mert 

a külhoni magyar közösségeknek mindig tisztában kell lennie a saját jogaikkal, annál is 

inkább, mert az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeknek a közösségeknek a tagjai 

sokszor azokkal a jogokkal, lehetőségekkel sem élnek, amelyek számukra megadattak. Őry 

Péter a Pro Civis polgári társulás elnöke, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

önkormányzati alelnöke elmondta: a törvénytár beindítását több mint öt éves szakmai 

munka előzte meg, ezalatt az idő alatt 65 különböző szlovákiai törvénynek és azok 220 

módosításának szakfordítását készítették el és tették egyéb módokon hozzáférhetővé a 

célközönségnek. „A sok módosítás miatt már kezdett átláthatatlanná válni ez a rengeteg 

dokumentum, s ez megerősítette az elképzelést, hogy egy önálló portált hozzunk létre erre 

a célra” - mutatott rá Őry Péter. „Az eddig lefordított jogszabályokkal leraktuk azokat az 

alapokat, amelyek a magyar nyelven történő hivatali ügyintézés gyakorlati alkalmazásához 

szükségeltetnek a Felvidéken” - jegyezte meg Őry, utalva arra, hogy a hatályos szlovákiai 

szabályozás azokon a településeken, ahol egy adott kisebbség aránya meghaladja a 20 

százalékot, lehetővé teszi annak nyelvének használatát a hivatali ügyintézés során. 

Hozzátette: munkájukat tovább folytatják, a honlapra felkerülő fordítások száma 

folyamatosan bővülni fog. 

 

Pásztor: Minden szinten együttműködésre készülünk a haladókkal 

Pásztor István a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 

Vajdasági Televízió Pravi ugao című műsorában elmondta, hogy április 24-e a választások 

lehetséges dátuma, pártja pedig minden szinten együttműködésre készül a Szerb Haladó 

Párttal az előttünk álló választási kampányban. Arra a kérdésre, hogy a VMSZ lehet-e a 
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tartományi választások egyedüli győztese, hiszen együttműködhet, úgy a haladókkal, mint 

a demokratákkal, Pásztor azt válaszolta, hogy ez a választási eredményektől függ. „Az 

általános álláspontunk az, hogy csak a szélsőséges nézeteket valló pártokkal nem tudunk 

együttműködni. A közeljövőben pedig teljesen reális az, hogy minden szinten 

együttműködésre készülünk a haladókkal” – mondta Pásztor. A tartományi képviselőház 

elnöke még senkivel sem tárgyalt a választások kiírásáról Vajdaságban, azonban kilátásba 

helyezte, hogy ez az elkövetkező néhány napban meg fog történni, legkésőbb március első 

hetéig. Pásztor bízik abban, hogy egyidejűleg tartják meg a helyhatósági, a tartományi és a 

köztársasági választásokat. A VMSZ elnöke elmondta, hogy több mint két éven át 

dolgoztak a vajdasági gazdaságfejlesztési programon, amelyet 160 millió euróval támogat a 

magyar kormány, és nem titkolta, hogy arra számít, ennek kedvező hatása lesz a párt 

választási kampányára. 
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