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Felfüggesztett Markóéknak – Újraállamosítják a Mikó-kollégiumot 
2014. november 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, hirado.hu 

Felfüggesztett szabadságvesztésre enyhítette a ploieşti-i táblabíróság a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium épületének visszaszolgáltatása miatt indult büntetőperben Markó 

Attila és Marosán Tamás alapfokon kiszabott börtönbüntetését. Az ítélőtábla honlapján 

szerdán délután közzétett jogerős ítélet öt-öt év próbaidőre bocsátotta a Markó és Marosán 

három év letöltendő börtönbüntetéséről szóló alapfokú verdikt végrehajtását. A ploieşti-i 

táblabíróság egyúttal eltörölte a buzăui bíróság ama ítéletét is, amelynek értelmében 1,13 

millió lejt koboztak el az Erdélyi Református Egyházkerülettől. Ugyanakkor Georgiana 

Petrișor, a táblabíróság szóvivője az MTI-nek úgy nyilatkozott: az ítélet megerősítette az 

első fokú határozat azon részét, amely szerint a református egyház elveszíti tulajdonjogát 

az ingatlan felett. 

 

Semjén: a magyar kormány megdöbbent a Mikó-perben született ítéleten 
2014. november 26. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma 

A magyar kormány megdöbbenéssel értesült a Markó Attilát, az RMDSZ parlamenti 

képviselőjét, a restitúciós bizottság tagját felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtó - ploiesti-i 

táblabíróság által hozott - jogerős ítéletről - közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes szerdán az MTI-vel. Közleményében a magyar kormányfő 

kereszténydemokrata helyettese kitért arra is: elfogadhatatlannak tartják, hogy egy 

korábban az egyháznak visszaadott intézményt, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégiumot újraállamosítják. Ugyancsak elfogadhatatlan nevezte, mind egyházi 

szempontból, mind a magyarság szempontjából, hogy Romániában a jogerősen 

visszaszolgáltatott egyházi és közösségi ingatlanok visszaállamosítására törekednek. 

 

Kelemen Hunor: veszélyes precedenst teremt a Mikó-per ítélete 
2014. november 26. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Kelemen Hunor szerint veszélyes precedenst teremtett a ploiesti-i táblabíróság azzal, hogy 

érvénytelenítette a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének a 

visszaszolgáltatását, és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az ügyben eljáró restitúciós 

bizottság tagjait. Az RMDSZ elnöke az MTI-nek elmondta, az igazságszolgáltatás ítéleteit 

nem szokás kommentálni, de ebben az esetben kivételt kell tennie. "Igazságtalannak 

tartom az ítéletet az egyházzal szemben, azokkal szemben, akik a törvényt alkalmazták, 

azokkal szemben, akiktől a kommunista diktatúra ingatlanokat kobozott el. Az ítélet 

megnyit egy kaput, amelyen keresztül a hasonló módon meghozott visszaszolgáltatási 

döntések érvénytelenítését kérhetik. Veszélybe kerül mindaz, amit az elmúlt két 

évtizedekben tettünk a visszaszolgáltatás terén” - értékelte a Mikó-ügyben hozott ítéletet 

Kelemen Hunor. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/enyhitett-a-tablabirosag-marko-attilaek-buntetesen
http://itthon.transindex.ro/?hir=38243
http://itthon.transindex.ro/?hir=38246
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Markó Attila ügyvédje: bepereljük a román államot 
2014. november 26. – maszol.ro 

Törvénytelennek és megalapozatlannak nevezte Markó Attila ügyvédje a Mikó-perben 

szerdán kihirdetett jogerős ítéletet. Eugen Iordăchescu a maszol.ro-nak elmondta, hogy az 

Emberi Jogok Európai Bíróságán kérnek jogorvoslatot. "Felháborító ez az ítélet. Ezért 

bepereljük a román államot az Emberi Jogok Európai Bíróságán. Több okunk is van erre, 

többek között az, hogy az eljárás során megszegték az Emberi Jogok Európai 

Egyezményének hatodik cikkelyét" – mondta a kolozsvári ügyvéd.  

 

Markó Attila: a Székely Mikó Kollégiumot visszaállamosították  
2014. november 26. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Markó Attila szerint a szerdán kihirdetett jogerős ítélettel a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégiumot visszaállamosították. "Elnézést kérek mindenkitől - sajtótól, kollégáktól 

-, de nem tudok most senkivel beszélni" – írta a Mikó-per ítélethirdetése után a Facebook-

oldalára Markó Attila képviselő, akit a maszol.ro is próbált szerdán délután elérni. Közölte, 

hogy számára semmi különbség nincs a felfüggesztett vagy a letöltendő büntetés között 

„annak az érdemi kérdésnek a tükrében”, hogy a Székely Mikó Kollégium a református 

egyház tulajdonát képezte. Markó szerint az ingatlant az érvényes román jogszabályok 

szerint jogosan visszaszolgáltatta a restitúciós bizottság. „A kollégiumot ezzel a döntéssel 

visszaállamosítottak” – szögezte a politikus. 

 

Elfogták Németországban Kerekes Gábort 
2014. november 26. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Elfogták Németországban Kerekes Gábort, akinek a nevére elfogatóparancsot bocsátottak 

ki abban a perben, amelyben Nagy Zsolt és Codruţ Şereş volt miniszterek is vádlottak. 

Kerekes Gábor Nagy Zsolt korábbi távközlési miniszter tanácsadója, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt ügyvezető alelnöke volt. Kerekest még nem adták ki a 

román rendőrségnek, de erre hamarosan sor kerül. A per november 26-ra kitűzött 

tárgyalását december 8-ra halasztották, mivel Kerekes nem volt jelen. 

 

Decemberben folytatódik Péter Tünde pere 
2014. november 26. – transindex.ro 

December 10-én folytatódik Péter Tünde volt Kolozs megyei főntanfelügyelő-helyettes 

pere, amelynek első tárgyalására november 25-én került sor. Pétert több mint tízezer euró 

csúszópénz elfogadásával vádolják, amelyeket érettségi és véglegesítő vizsgákon kapott.  

Péter Tündét október végétől házi őrizetben tartják. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39274-marko-attila-ugyvedje-bepereljuk-a-roman-allamot
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39276-marko-attila-a-szekely-miko-kollegiumot-visszaallamositottak
http://itthon.transindex.ro/?hir=38236
http://itthon.transindex.ro/?hir=38235
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Johannis: jövőre akár le is lehet váltani a Ponta-kormányt 
2014. november 26. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Klaus Johannis megválasztott államfő azzal számol, hogy a következő hetekben 

megkezdődhet a törvényhozók elvándorlása Victor Ponta miniszterelnök kormányzó 

koalíciójából, s ez olyan mértéket ölthet, amelynek következtében jövőre leváltható lesz a 

kormány. A Reuters hírügynökségnek adott interjújában Johannis azt jósolta, hogy az 

elnökválasztás eredménye apasztani fogja a Ponta vezette szociáldemokraták és 

szövetségeseik jelenleg 65 százalékos többségét. "Mindenki a győztes oldalon akar állni. 

Ezért a következő hetekben vagy hónapokban változások mehetnek végbe a parlamentben 

- mondta az új államelnök a PNL bukaresti székházában. - Úgyhogy előfordulhat, hogy 

2015 folyamán végbemegy ez az eltolódás, amellyel a Nemzeti Liberális Párt kerülhet 

többségbe, és leválthatja kormányt." 

 

Borbély: bízom abban, hogy Johannis egyensúlyt teremt  
2014. november 26. – maszol.ro 

Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke, kedden, november 25-én, 

munkaebéden vett részt a bécsi kormány elnökségi, kormányzati, valamint EU-s 

tisztségviselőivel, amelyen Románia aktuális belpolitikai helyzetéről, és az ukrajnai 

konfliktusokról tárgyaltak. Bécsi látogatása során, Borbély a bécsi parlament külügyi 

bizottságának elnökével, Josef Cappal, és a főbb politikai pártok képviselőivel is 

egyeztetett. Borbély László a találkozókon elmondta, bízik abban, hogy Románia újonnan 

megválasztott elnöke egyensúlyt visz az ország belpolitikájába, egy mediátor szerepet 

felvállaló elnök tud lenni, aki nem avatkozik bele a napi politikai csatákba, és az alkotmány 

által meghatározott hatáskörök keretén belül képviseli majd Romániát.  

 

Jobb-e kormányon, mint lélegeztetőgépen: mit hoz a jövő a politikában? 
2014. november 26. – transindex.ro 

A romániai politikai élet várható fejleményeiről szólt a november 18-án megszervezett 

elnökválasztási kerekasztal utolsó felvonása, amelyen Székely István, Toró Tibor és 

Székely István Gergő politológusok, illetve Kiss Tamás szociológus vett részt. 

 

Az SZNT küldöttsége is részt vett Genfben a kisebbségi kérdésekkel 
foglalkozó fórumon 
2014. november 26. – Erdély Ma, transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen 

November 25-26-án a Székely Nemzeti Tanács küldöttsége – Izsák Balázs, SZNT-elnök, 

Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke és Dabis Attila, az SZNT külügyi 

megbízottja – részt vett Genfben az ENSZ Emberjogi Tanácsa által szervezett kisebbségi 

kérdésekkel foglalkozó fórumon. A hetedik alkalommal megtartott fórum célja megvitatni 

azt a dokumentum-tervezetet, amely a kisebbségek elleni erőszak témakörében 

megalapozza és kiegészíti Izsák Rita, az ENSZ Emberjogi Tanácsának független kisebbségi 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38238
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39272-borbely-bizom-abban-hogy-johannis-egyensulyt-teremt
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24800
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177024&cim=az_sznt_kuldottsege_is_reszt_vett_genfben_a_kisebbsegi_kerdesekkel_foglalkozo_forumon
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177024&cim=az_sznt_kuldottsege_is_reszt_vett_genfben_a_kisebbsegi_kerdesekkel_foglalkozo_forumon
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jelentéstevője által előterjesztett jelentéstervezetet. A fórumon ismertették a Székely 

Nemzeti Tanács álláspontját, amely egyebek mellett leszögezi: „Meglátásunk szerint az itt 

elfogadandó tervezetnek kimondottan utalnia kell a területi illetve kulturális autonómia 

különböző formáira, mint az inkluzív döntéshozatal biztosításának ténylegesen legjobb 

eszközére. 

 

Autonómiahatározatok – Torja visszalépett 
2014. november 26. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Torja Helyi Tanácsa Daragus Attila polgármester előterjesztésére többségi szavazattal 

visszavonta tegnap a múlt hónapban Bokor Béla, a Magyar Polgári Párt önkormányzati 

képviselője által előterjesztett és akkor egyhangú vokssal elfogadott határozatot. A Székely 

Nemzeti Tanács ajánlására a testület kinyilváníthatta, hogy egyetlen, különálló, Székely-

föld nevet viselő közigazgatási egységbe akarnak tartozni. A határozat azt is tartalmazza, 

hogy a Székelyföld számára szerves törvény szavatolja az autonómiát, és területén az állam 

nyelve mellett legyen hivatalos a magyar is. A Néppárt és az MPP tanácstagja a visszavonás 

ellen szavazott. Daragus Attila elmondta: a prefektúra november 14-én a közigazgatási 

bíróságon támadta meg a határozatot. Az elöljáró szerint a román alkotmány értelmében 

semmi esélyük sincs megnyerni a pert a kormányhivatallal szemben, s ezért az RMDSZ-es 

tanácstagok a visszavonás mellett döntöttek, nem látták értelmét a pereskedésnek, amivel 

maguk ellen vonták volna a prefektúra haragját. „A józan ész azt diktálja, hogy ne 

herregjünk a hatóságokkal, nincs értelme fejjel menni a falnak. 

 

Jövő héten dönt a jogi bizottság Markó Attila letartóztatásáról  
2014. november 26. – maszol.ro 

Jövő hétre halasztotta a döntést szerdán a képviselőház jogi szakbizottsága Markó Attila 

RMDSZ-es és Cătălin Teodorescu demokrata liberális képviselő előzetes letartóztatásának 

ügyében. Az igazságügyi minisztérium kedden kérte a parlamenttől, hogy járuljon hozzá a 

telek-visszaszolgáltatási ügyben hivatali visszaéléssel gyanúsított két politikus vizsgálati 

fogságba helyezéséhez. A jogi bizottság alelnöke, Ciprian Nica elmondta, a kérés 

elemzésének új időpontját a házbizottság tűzi ki.  

 

Egyedül készül a főváros-projektre Marosvásárhely 
2014. november 26. – szekelyhon.ro 

2013 tavaszán Sepsiszentgyörgy önkormányzata felvállalta, hogy Székelyföld nevében 

2021-re megpályázza az Európa Kulturális Fővárosa címet, és ehhez a kezdeményezéshez 

szándéknyilatkozatban Marosvásárhely is csatlakozott. Több mint két év elteltével 

azonban a székelyföldi együttműködésnek semmi nyoma sincs, sőt, a marosvásárhelyi 

önkormányzat a város saját pályázatát elősegítendő készül egyesületet alapítani. 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=177022&cim=autonomiahatarozatok_torja_visszalepett
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39257-jovo-heten-dont-a-jogi-bizottsag-marko-attila-letartoztatasarol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egyedul-keszul-a-fovaros-projektre-marosvasarhely
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Szigorúbban büntetnék a nemzeti szimbólumok használatát  
2014. november 26. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Négy törvénytervezetet módosítana a szimbólumok használatával kapcsolatban a román 

parlament. Ezek a tervezetek a szabálysértőket 300 millió lejtől egy milliárd lejig terjedő 

pénzbírsággal, de akár börtönbüntetéssel is sújthatják, hangzott el a november 26-án, 

szerdán Klárik László Attila RMDSZ-es szenátor által tartott sajtótájékoztatón a 

parlamentben folyó zászlóháború kapcsán. „Ma a szenátusban betelt egy olyan dátum, 

amely egy vitatható törvény hallgatólagos elfogadását idézi elő”, fogalmazott az RMDSZ-es 

szenátor, aki azt is elmondta, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) törvénykezdeményezése 

a román zászló és a román szimbólumok használatáról szól, amely bűncselekménynek 

tekintené azokat a szimbólumhasználati kihágásokat, amelyek eddig csak egyszerű 

szabálysértésnek minősültek. Ebben az esetben, ha egy polgármester hivatalos ünnepen 

nem viseli a román mellszallagot büntetőjogilag felelősségre vonható. Ha pedig egy 

közintézményen a román zászló mellett más lobogó is megjelenik bűncselekménynek 

minősül és az adott intézmény vezetője vonható felelősségre.  

 

Bibliai idézettel vágott vissza Rádulynak az „ollókecegtető” Borboly 

2014. november 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ismét nyilatkozatháború dúl Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester és Borboly Csaba 

Hargita megyei tanácselnök között. Mint kiderült, a megyeszékhely polgármestere egy 

múlt heti gazdasági konferencián tartott előadásában üzent gúnyosan RMDSZ-es 

kollégájának. Bár név szerint nem említette Borbolyt, az utalásból a hallgatóság számára 

világos volt, hogy Csíkszereda polgármestere kire gondolt, amikor a következőképpen 

fogalmazott: „Ha ollókecegtető volnék, akkor egyfolytában tudnám a szalagokat vágni. Én 

ezzel szemben azt szeretném, hogy közösen használjuk ki a város befektetési lehetőségeit, 

mert az a jó, ha nemcsak a város költségvetése áll jól, hanem a vállalkozók is tisztességes 

hasznot tudnak megvalósítani”. Ráduly kijelentésére reagálva Borboly Csaba szerdán a 

Lukács evangéliumából vett idézettel válaszolt „az úton-útfélen rágalmazó 

városvezetőnek”. 

 

Pataki Csaba a SZÁT-ról: nem fehér vagy fekete a helyzet 
2014. november 26. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

„Azt akarjuk elérni, hogy a megkérdezésünk nélkül ne hozhassanak olyan döntéseket, 

melyek hatása a magyar közösségekre nézve is következményekkel jár” – összegezte 

szerdán Pataki Csaba Szatmár megyei RMDSZ-elnök a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) 

csütörtöki ülésével kapcsolatos elvárásait. Mint ismeretes, a testület ülésén születik 

határozat arról, hogy az RMDSZ kormányon marad-e vagy sem. Pataki Csaba (képünkön) 

szerint a szövetség Szatmár, Szilágy és Bihar megyei vezetői egyeztettek a SZÁT-ülésen 

képviselendő közös álláspontról, konkrétumokat azonban nem mondott arról, hogy 

tulajdonképpen miben állapodtak meg. „Nem fehér vagy fekete a helyzet” – fogalmazott. 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39271-szigorubban-buntetnek-a-nemzeti-szimbolumok-hasznalatat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bibliai-idezettel-vagott-vissza-radulynak-az-aollokecegtetoa-borboly
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/senkinek-nincs-elkotelezve-az-rmdsz
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Hozzátette, azok az önkormányzatok és közösségek, amelyekben nagyobb beruházások 

történtek az elmúlt hónapokban, pozitívan értékelik az RMDSZ kormányszereplését, 

mások nem. 

 

Nyakó József és Mód László is összeférhetetlen? 
2014. november 26. – Krónika 

Nyakó József, a Bihar megyei Érmihályfalva polgármestere, illetve Mód László, az Arad 

megyei Újfazekasvarsánd elöljárója esetében is összeférhetetlenséget állapított meg az 

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI). A testület összesen tizenhárom jelenlegi 

vagy korábbi helyi választott esetében állapította meg, hogy összeférhetetlenek, három 

polgármestert, három alpolgármestert, hat helyi és egy megyei önkormányzati képviselőt 

találunk közöttük. 

 

Mikó és társai 
2014. november 26. – Csinta Samu – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „ahogy egy nagytakarítás alkalmával esetenként olyasmi is 

törik, porlad, aminek nem azt a sorsot szánták, úgy a többi visszaszolgáltatott egyházi 

ingatlan is áldozatul eshet az önmagában dicséretes romániai rendteremtési folyamatnak. 

Az egyházi iskolák többsége ugyanis anno a Mikóéhoz hasonló konstrukcióban jött létre és 

tartották fenn őket, ezért aztán érhetik még meglepetések a hazai magyar közösségeket a 

kabát újragombolása során. Mert amíg az oktatás önkormányzati hatáskör, addig elvileg 

sem Nagyenyednek, sem Kolozsvárnak vagy Marosvásárhelynek nem eshet bántódása. Az 

iskolafenntartói törvény esetleges módosítása azonban egycsapásra olyan helyzetet 

teremthet, ami évtizedekkel veti vissza a honi magyarság komfortállapotát. Huszonöt évvel 

a forradalom és közel húsz évvel a magyar kormányzati részvétel után”. 

 

Kató Béla a Mikó-per ítéletéről: az erdélyi reformátusokat csapták arcul 
2014. november 26. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A 700 ezres erdélyi reformátusságot csapták arcul, nevezték hazugnak, csalónak, ezért az 

egyháznak újra kell gondolnia a román államhoz fűződő viszonyát - mondta a 

közmédiának nyilatkozva Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházmegye püspöke 

szerdán, a Mikó-ügyben aznap kihirdetett jogerős ítéletre utalva. A ploiesti-i táblabíróság 

jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatása miatt indított büntetőperben a restitúciós bizottság tagjait, 

és megerősítette az első fokú ítélet azon részét, amely szerint a református egyház elveszíti 

tulajdonjogát az ingatlan felett. "Huszonöt év jogállamiságába vetett hitünk dőlt meg ezzel 

ma, és olyan állapot állt elő, amivel a román állam jelezte a reformátusoknak, 

kisebbségeknek, hogy nem ugyanazok a jogok illetik meg, mint bárki mást" - jelentette ki a 

püspök. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nyako-jozsef-es-mod-laszlo-is-osszeferhetetlen
http://www.kronika.ro/velemeny/miko-es-tarsai
http://itthon.transindex.ro/?hir=38244
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Kapcza Mikolt: felemás ítélet született a Mikó-perben 
2014. november 26. – transindex.ro 

Felemás ítélet született szerdán a Mikó-perben, amelyben pozitív és negatív vetületek is 

vannak, ám összességében nem egy jó ítélet - mondta el a Transindexnek Kapcza Mikolt, 

az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvédje. Az ügyvéd szerint örvendetes, hogy 

eltörölték az elsőfokú ítéletben kiszabott elkobzást, mivel megértette az ítélőtábla, hogy 

nem lehet elkobozni olyan tulajdont, ami az úgynevezett bűncselekmény után került a 

református egyház tulajdonába, azaz azt az összeget, amelyet az ingatlan bérbeadásából 

nyert. Ugyanakkor az épület nem marad az egyház tulajdonában, ami negatívum - mondta 

Kapcza Mikolt. 

 

Egyesülne az EMNP az MPP-vel? Biró Zsolt hallani sem akar pártpolitikáról a 
héten 
2014. november 26. – transindex.ro 

„A rendezvényre megfogalmazott célkitűzéseink az erdélyi magyar közösség célkitűzései. A 

szórólapon szereplő felhívást és a megfogalmazott célokat, úgy gondolom, hogy mindenki 

támogatja. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy senki nem határolódott el a rendezvénytől. 

Egyébként az egyházak is felsorakoztak mellette. Ilyenkor senki nem kérdezi meg, hogy 

valamelyik egyház és az MPP közeledésével mi a helyzet” – mondta Bíró Zsolt MPP-elnök. 

„Az alsó-háromszéki EMNP állásfoglalását üdvözöljük. Örülünk, hogy fontosnak tartották, 

hogy közleményben szólítsanak fel a rendezvény támogatására. Azonban azt is ki kell 

mondani, hogy szereptévesztésben van a sepsiszéki EMNP vezetője, ugyanis a rendezvény 

és a pártfúzió nem függ össze. A rendezvény az erdélyi magyar közösség céljait fogalmazza 

meg, amelyben a legfőbb szövetségesünk az erdélyi magyar közösség”. 

 

Biró Rozália: az RMDSZ-vezetők többsége kormányzáspárti  
2014. november 26. – maszol.ro 

Megoszlik az RMDSZ területi vezetőinek véleménye a további kormányzati 

szerepvállalásról Biró Rozália szerint. A Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) elnöke 

szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre elmondta: elsősorban az RMDSZ székelyföldi 

politikusai szorgalmazzák a kilépést a kormányból. A többi területi vezető azonban 

egyértelműen a kormányzás folytatását támogatja. „A megyei elnökeink többsége szerint 

ugyanazt az elvet kell követnünk, amely már 12-13 éve vezérel bennünket. Mi soha nem a 

kormányzás kedvéért kormányoztunk, mind a céljainkhoz közelebb vivő feltételekhez 

kötöttük részvételünket a kormánykoalíciókban” – idézték Biró Rozáliát a hírtelevíziók.  

 

MPP: csalódást okozott az RMDSZ 
2014. november 26. – Krónika 

Csalódást okozott az RMDSZ azzal, hogy bejelentette, nem tartja időszerűnek a Magyar 

Polgári Párt (MPP) szombatra meghirdetett sepsiszentgyörgyi tömegrendezvényét – 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38241
http://itthon.transindex.ro/?hir=38240
http://itthon.transindex.ro/?hir=38240
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39289-biro-rozalia-az-rmdsz-vezetok-tobbsege-kormanyzasparti
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jelentette ki Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke. Emlékeztetett: a 

polgáriak az erdélyi és székelyföldi magyarokat Sepsiszentgyörgyre hívták, hogy a román 

állami ünnep előtti napon közösen hívják fel a figyelmet az 1918. december elsején 

elfogadott gyulafehérvári nyilatkozatban tett ígéretekre. „Össze kellene fognunk, az 

RMDSZ-nek pedig nem szabadna különutas politikát folytatnia. Meglátásunk szerint már 

huszonöt éve időszerű, hogy kiálljunk a jogainkért” – jegyezte meg a sepsiszentgyörgyi 

politikus. 

 

A politikusok Volkswagenje 
2014. november 27. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Klaus Johannis volt nagyszebeni polgármester elnökké választása megrengette a román 

politikai életet. Nem várt győzelmet aratott Victor Ponta felett és kijelentéseivel máris egy 

új kezdetet emleget a románság életében. Elemzők szerint győzelmének kulcsa Johannis 

etnikai háttere volt, hiszen Romániában a német dolgok a tartósság, megbízhatóság 

szimbólumai. Az RMDSZ azzal, hogy rábízta szavazóira a döntést elszámította magát, 

hiszen a magyar többség nem a kormányon lévő Pontát hanem Johannist támogatta annak 

ellenére, hogy többször is kijelentette, hogy nem támogatja a területi autonómiát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. november 27-i számában olvasható.) 

 

Megtartotta alakuló ülését Dunaszerdahely város önkormányzata 
2014. november 26. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Erkölcsi elégtételként értékelte a dunaszerdahelyi önkormányzati választások eredményét 

Dunaszerdahely harmadik alkalommal beiktatott polgármestere. Hájos Zoltán a november 

25-i alakuló ülésen elhangzott székfoglaló beszédében utalt arra is, hogy voltak, akik a 

választási kampányban tisztességtelen eszközökhöz folyamodtak és a törvényt sem 

tartották be. 

 

Stepanović: A Szabadkai Rádió megszüntetése felérne egy 
templomrombolással 
2014. november 26. – Vajdaság Ma 

Damoklész kardjaként lebegett a Szabadkai Rádió felett a privatizáció, legalábbis a 2006 

óta megjelenő szinte pánikkeltő beszámolók, interjúk és közlemények hada erre enged 

következtetni. A rádió 46. születésnapján a városi képviselőház dönt a magánosítást 

előkészítő tervezetről. A privatizációról Ljubiša Stepanović, az önkormányzati tulajdonban 

lévő közmédia igazgatója nyilatkozott a Vajdaság Mának. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20141126122423/Megtartotta-alakulo-uleset-Dunaszerdahely-varos-onkormanyzata.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6241/Stepanovic-A-Szabadkai-Radio-megszuntetese-felerne-egy-templomrombolassal.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6241/Stepanovic-A-Szabadkai-Radio-megszuntetese-felerne-egy-templomrombolassal.html
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Zentán tett látogatást dr. Győri Lukrécia 
2014. november 26. – Vajdaság Ma 

Zentára látogatott dr. Győri Lukrécia, a Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Hírközlési 

Minisztérium államtitkára, aki tájékozódott a község idegenforgalmának jelenlegi 

helyzetéről, valamint a jövőbeli fejlődés lehetőségeiről is. Az államtitkár asszony 

megbeszélést folytatott Ceglédi Rudolffal, Zenta község polgármesterével, valamint az 

illetékes szakemberekkel, Kosiczky Andrással, a községi tanács idegenforgalommal 

megbízott tagjával és Laskovity Kornéllal, Zenta Közég Idegenforgalmi Szervezetének 

igazgatójával, akik ezt követően bemutatták a község idegenforgalmának fejlesztésére 

irányuló elképzeléseiket is. Az államtitkár asszony elégedettségének adott hangot a 

találkozó kapcsán. 

 

Ötvenöt éves Kishegyes község 
2014. november 26. – Vajdaság Ma 

„Olyan időket élünk, amikor nem csak a nagy sikereket, hanem az apró kis lépéseket is 

értékelni kell.” – mondta Hallgató Imre, a községi képviselő testület elnöke Kishegyesen a 

község napja alkalmából megszervezett díszülésen. Ezekben a nehéz időkben sikerként 

lehet elkönyvelni, hogy az önkormányzatnak nincsenek befejezetlen projektumai, a 

megkezdett beruházásokat sikerült rendre be is fejezni, emellett a községnek nincsenek 

adósságai sem, hangsúlyozta. 

 

Csütörtökön találkozik Pásztor István és Bojan Pajtić 
2014. november 26. – Pannon RTV 

Csütörtökön tárgyal egymással Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 

tartományi házelnök és Bojan Pajtić, a Demokrata Párt elnöke, tartományi kormányfő. 

Pásztor a Tanjugnak nyilatkozva azt mondta, a Vajdaságot érintő „minden aktuális 

témáról“ tárgyalni fognak. Hozzátette, azóta a tartományi parlamenti ülés óta nem látta 

Pajtićot, amelyen megszavazták a vajdasági kormány átalakítását. 

 

Egyhangúlag jóváhagyták: főállású lesz az elnök 
2014. november 26. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsának hétfői 

ülésén egyebek mellett megszavazták az elnöki tisztség főállásban végzését, így Horváth 

Ferenc 2015. január 1-jétől a muravidéki magyarság első hivatásos elnöke lesz. A tanács 

Abraham Borist nevezte ki alelnöknek, s elfogadta a 2014-es költségvetés módosítását is. 

Rövid vita után az MMÖNK Tanácsa 20 támogató és egy tartózkodó szavazattal jóváhagyta 

– ehhez a szabályzat értelmében 2/3-os többség kell – a szervezet elnöki tisztségének 

főállású betöltését, melyre már két évvel ezelőtt is volt javaslat, amit a tanács akkor 
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elvetett. A hivatásos munkavégzés egy-egy mandátumra szól, esetenként visszaállítható a 

korábbi rend.  

 

A kétnyelvű területen a magyar nyelv használata nem vita tárgya 
2014. november 26. – Népújság 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa múl heti ülésén 

határozottan állást foglalt a magyar nyelv és a nemzetiség alkotmányos jogainak 

védelmében. 

Miután a tanács Varga Edit tanácstagtól s egyben a dobronaki községi tanács 

különstátuszú nemzetiségi tagjától részletes tájékoztatást kapott a községi tanács 

november 12-i ülésén történt nemzetiség elleni megnyilvánulásról (a szlovén 

különstátuszú tanácstag kifogásolta a magyar szöveget a meghívón), megtárgyalta a 

történteket, s tiltakozását fejezte ki az ilyen megnyilvánulások ellen. A vita során a tagok 

többek közt kifejtették, hogy a kétnyelvű területen a magyar nyelv használata nem vita 

tárgya és a végsőkig ki kell állni mellette. A történtekre nyugodtan, az alkotmányos jogok 

és a békés együttélés elvei alapján reagálnak, felszólítva Dobronak Község Tanácsát, hogy 

ezeket tartsa be. Az állásfoglalást Varga Edit tanácstag továbbítja a községi tanácshoz. 

 

Az aktualitások kerültek terítékre 
2014. november 26. – Népújság 

Hétfőn délelőtt a lendvai magyar székházban Göncz László nemzetiségi képviselő tartott 

sajtótájékoztatót a hatáskörébe tartozó és a muravidéki magyar nemzeti közösséget érintő 

aktuális kérdésekről, programokról. A nyilvánosság tájékoztatását Göncz László 

szokásosan az országgyűlés plenáris ülésén történtekkel kezdte. Így először a 2014-es 

állami költségvetés megtörtént módosításáról, ennek nemzetiségi és általános vonzatairól 

számolt be. Kifejtette, a költségvetési dokumentum elfogadása elsősorban azért volt 

fontos, mert az új kormány első komolyabb erőpróbájának számított, illetve ennek 

megerősítésével némileg következtetni lehet a 2015-ös költségvetés-módosítás tételeire is.  

 

„Róma is üzletel Putyinnal” 
2014. november 27. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Maximilan Teleki az Amerikai Magyar Koalíció elnök szerint Magyarországon nincs 

kialakulóban autoriter rendszer. Az amerikai magyarok ernyőszervezeteként működő 

szervezet legfőbb szerepe a tájékoztatás, egyfajta hídszerep létrehozása az Egyesült 

Államok és Magyarország között. Legfontosabb céljának a magyarság ügyeinek, leginkább 

a határon túli kisebbség jogának képviselete. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. november 27-i számában olvasható.) 
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Előadás a Málenykij robotról Németországban 
2014. november 27. – Kárpátalja Ma 

A Freiburg im Breisgau székhelyű Institute für Volkskunde der Deutschen des östlichen 

Europa (Kelet-Európai Németekért Néprajzi Intézet) vállalkozott arra, hogy konferencia 

keretein belül mutassa be a Kelet-Európában élő németek málenkij robotra 

deportálásának körülményeit. A „Malenkij robot” deportation von deutschen und ungarn 

1944/45 című konferenciát 2014. november 18-án rendezték. A kárpátaljai németek 

sorsának bemutatására Molnár D. Erzsébetet, a Rákóczi-főiskola Történelem és 

Társadalomtudományi Tanszékének oktatóját, a Lehoczky Tivadar Kutatóközpont 

munkatársát kérték fel, aki előadásában ismertette a kárpátaljai németek ellen irányuló 

szovjet megtorlások következményeit. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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