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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Soós Zoltán visszavette Marosvásárhelyt 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Magyarul és románul jelentette be győzelmét Soós Zoltán. Mint hangsúlyozta, minden 

vásárhelyinek lesz a polgármestere, ezennel véget ért a húsz évig tartó Florea-rendszer. „Azt 

ígértem, minden marosvásárhelyi polgármestere leszek, köszönöm, hogy támogattak. Biztos 

lesznek majd tévedéseim, de egyvalamit nem felejtek el: a város minden polgárát képviselem” 

– jelentette ki Soós Zoltán, aki úgy fogalmazott, hogy visszavették Marosvásárhelyt. Nem a 

magyarok, hanem a marosvásárhelyiek győztek. Nem a magyarok győztek a románok felett, 

hanem a vásárhelyiek nyertek a korrupció és a keresztapák felett – mondta, történelmi 

győzelemnek nevezve a vasárnapit. Soós úgy fogalmazott, hogy túlléptek az etnikai 

választáson, és lezártak egy rendszert, a Florea-rendszert, amely sok sebet ejtett, de nem 

létfontosságút, mert a vásárhelyiek ezúttal szívvel szavaztak. 

 

RMDSZ: Kereskényi Gábor a leadott szavazatok 55 százalékával megnyerte a 

választást  

2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

A szavazatok 60 százalékos feldolgozottságánál Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti 

polgármester a leadott szavazatok 55 százalékával megnyerte a választást – tájékoztatott 

közleményében a Szatmár megyei RMDSZ. Kereskényi Gábor úgy fogalmazott: „Köszönöm 

minden szatmárinak, aki szavazott, akik támogatták a fejlődést. Azt ígérhetem, hogy továbbra 

is minden szatmári lakos polgármestere leszek. Köszönöm a csapatomnak, a családomnak és 

mindenkinek, aki támogatott. Megyünk tovább az elkezdett úton, hiszen számunkra a 

toporgás nem ismert. Csak igy tovább, Szatmárnémeti!”  

 

Kelemen Hunor az eddigi eredményekről: a legfontosabb, hogy 

Marosvásárhelyt visszaszereztük 
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a vasárnapi helyhatósági választás egyik legfontosabb 

eredményének nevezte a szövetség szempontjából, hogy a magyar közösségnek húsz év után 

sikerül visszaszereznie a polgármesteri tisztséget Marosvásárhelyen. Az önkormányzati 

megmérettetés éjszakáján tartott sajtótájékoztatóján a szövetségi elnök elmondta, bár még 

nincsenek meg a végleges eredmények, a szavazatok összeszámlálásának eddigi állása szerint 

Soós Zoltán vezet, előnye pedig megfordíthatatlannak tűnik. „Optimista vagyok, határozottan 

azt gondolom, hogy Marosvásárhelyt megnyertük” – jelentette ki a politikus. Kelemen 

ismertetése szerint Gyergyószentmiklóst visszaszerezte az RMDSZ, Nagy Zoltán eddigi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/optimista-hangulat-soos-eredmenyvarojaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132619-frissitve-rmdsz-kereskenyi-gabor-a-leadott-szavazatok-55-szazalekaval-megnyerte-a-valasztast
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132619-frissitve-rmdsz-kereskenyi-gabor-a-leadott-szavazatok-55-szazalekaval-megnyerte-a-valasztast
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-az-eddigi-eredmenyekrol-a-legfontosabb-hogy-marosvasarhelyt-visszaszereztuk
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kelemen-hunor-az-eddigi-eredmenyekrol-a-legfontosabb-hogy-marosvasarhelyt-visszaszereztuk
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elöljárót legyőzve Csergő Tibor megszerezte a polgármesteri posztot, míg a helyi képviselő-

testületben többséget szerzett a szövetség. Szatmárnémetiben sikerült újráznia Kereskényi 

Gábornak, aki behozhatatlan előnyre tett szert. Emellett Szatmár megyében három olyan 

települést – Kaplony, Egri, Csanálos – megnyert az RMDSZ, amelyiket nem az alakulat 

irányított. Csíkszeredában Korodi Attila, Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád győzött, 

Kézdivásárhelyen Bokor Tibor kétharmados győzelmet aratott.  

 

Semjén Zsolt gratulált Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek 
2020. szeptember 28. – MTI, Hír TV, Mandiner, hirado.hu  

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes gratulált Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség elnökének a romániai önkormányzati választásokon elért 

eredményekhez. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az MTI-hez hétfőn 

eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, hogy az RMDSZ választási sikere az erdélyi 

magyarság sikere. Külön gratulált a történelmi marosvásárhelyi győzelemhez, valamint a 

Szatmárnémetiben és a Székelyföldön elért sikerekhez. Semjén Zsolt a magyar kormány 

nevében továbbra is támogatásáról biztosította az RMDSZ-t - olvasható a közleményben. 

 

Szilágyi Péter: a nemzeti összetartozás éve a nemzeti szolidaritás éve is lett 
2020. szeptember 26. – MTI, Hír Tv, Magyar Hírlap, Pannon RTV, Felvidék Ma, Körkép  

Az egész magyarság kiválóan vizsgázott a nemzeti összetartozás évében összetartásból, 

segítségadásból, a közösségek közötti összefogásból, így 2020 a nemzeti szolidaritás éve is lett 

- mondta a koronavírus-járványra utalva a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa a Vasárnapi Iskola Alapítvány konferenciáján szombaton Egerben. Szilágyi 

Péter felhívta a figyelmet arra, hogy 2010 után volt arra forrás és politikai felhatalmazás, 

hogy elkezdjék építeni a Kárpát-medencében és a diaszpórában élőkkel a kapcsolatokat. A tíz 

éve megkezdett folyamat részeként 32 ország csaknem 100 szervezetének részvételével hozták 

létre a Magyar Diaszpóra Tanácsot - tette hozzá. Szilágyi Péter előadásában kitért arra, hogy a 

koronavírus-járvány az idei konkrét programterveket a nemzettársakkal való 

kapcsolattartásban felülírta, de nem írhatta felül azt a szándékot, hogy "a világban élő 

magyarsággal tartsuk a kapcsolatot". 

 

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok a Határtalanul 

vetélkedő dobogóján 
2020. szeptember 26. – MTI, Felvidék Ma, Székelyhon, OrientPress 

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok győzelmével ért véget a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő, amelynek döntőjét a járványhelyzet miatt online tartották. A 

vetélkedő első helyezettje a budapesti Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola csapata lett. A második helyen a felvidéki Királyhelmeci Gimnázium végzett, a 

harmadik helyen pedig holtverseny alakult ki egy vajdasági és egy székelyföldi csapat között: 

Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata, Csíkszeredából pedig a 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/semjen-zsolt-gratulalt-kelemen-hunor-rmdsz-elnoknek-2508926
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szilagyi-peter-a-nemzeti-osszetartozas-eve-a-nemzeti-szolidaritas-eve-is-lett-2508831
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Márton Áron Főgimnázium csapata nyerte el a bronzérmeseknek járó díjat. A vetélkedő több 

tízezer fiatalt mozgatott meg az anyaországban és határon túl, akik a magyar történelem, 

irodalom, néprajz, földrajz területén tehették próbára tudásukat. A feladatokat összekötötte 

az összetartozás üzenete. 

 
Ismét román jelöltek támogatására buzdít a momentumos Fekete-Győr András, 

újra elérhető a videó  
2020. szeptember 25. – Krónika 

A „román Momentum”, vagyis az USR–PLUS támogatására buzdít egy időközben eltávolított 

videóüzenetében Fekete-Győr András, a magyarországi Momentum elnöke a vasárnapi 

önkormányzati választások esetében. A videó a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 

Bihar megyei szervezetének a kampány idején igen aktív Facebook-oldala fizetett 

hirdetéseként jött szembe péntek reggel a Krónika munkatársával. Utólag kiderült, hogy az 

oldalon már szerda este óta megtekinthető a román párszövetség logójával, a végén pedig az 

USR–PLUS választási szlogenjével ellátott videó. Az egy percnél rövidebb felvételen Fekete-

Győr András az USR–PLUS szövetség jelöltjeinek támogatására kéri az erdélyi magyarokat. 

 

Semjén: az erdélyi magyarok a magyar jelölteket támogassák! 
2020. szeptember 26. – MTI, Krónika 

Az erdélyi magyarok a magyar jelölteket támogassák a hétvégi romániai önkormányzati 

választásokon – ezt kérte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében. Fekete-Győr András újfent – a 

Momentumtól már megszokott módon – a magyar jelöltekkel szemben, románok mellett 

kampányol – fogalmazott Semjén Zsolt. Hozzátette: az ellenzéki politikussal ellentétben, arra 

kéri az erdélyi magyarokat, hogy ne szavazzanak román pártra, hanem a magyar jelölteket 

támogassák. „Hajrá magyarok! Hajrá RMDSZ!” – zárta állásfoglalását a nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. 

 

Felmérés: növelte előnyét a PNL, lejtmenetben több politikai alakulat 
2020. szeptember 25. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nőtt a kisebbségben kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) előnye az ellenzéki 

Szociáldemokrata Párttal (PSD) szemben – derült ki az IMAS közvélemény-kutató intézet 

szeptemberi felméréséből, amelyet pénteken ismertetett a bukaresti sajtó. A PNL-re a 

megkérdezett biztos választók 34,7 százaléka szavazna, ha most rendeznék a parlamenti 

választásokat. A kormánypárt támogatottsága több mint egy százalékponttal nőtt az előző 

hónaphoz képest. Ezzel szemben a PSD-t támogatók aránya augusztus óta több mint egy 

százalékponttal 19,6 százalékra csökkent. Az augusztusi 18,3-ról 17 százalékra zsugorodott a 
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https://kronikaonline.ro/kulfold/a-helyhatosagi-valasztason-is-roman-jeloltek-tamogatasara-buzdit-a-momentumos-fekete-gyor-andras
https://kronikaonline.ro/kulfold/a-helyhatosagi-valasztason-is-roman-jeloltek-tamogatasara-buzdit-a-momentumos-fekete-gyor-andras
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/semjen-az-erdelyi-magyarok-a-magyar-jelolteket-tamogassak
https://kronikaonline.ro/belfold/felmeres-novelte-elonyet-a-pnl-lejtmenetben-tobb-politikai-alakulat
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PLUS-szal egyesült Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) támogatottsága is, amely arra 

készül, hogy a PNL-vel közösen kormányozzon a decemberi választásokat követően. 

 

Kihirdette Iohannis az ingázók határátlépését megkönnyítő törvényt 
2020. szeptember 25. – Krónika 

Kihirdette Klaus Iohannis államelnök pénteken a törvényt, amely értelmében könnyített 

körülmények között ingázhatnak ezentúl a román–magyar határ mentén élők, amennyiben 

rendelkeznek ingázói okirattal. A jogszabálytervezetet az RMDSZ, a PSD, a PMP, a Pro 

Románia és a nemzeti kisebbségek frakciójának törvényhozói nyújtották be. A törvény előírja, 

hogy ingázói okiratra jogosultak azok a személyek, akik Romániában élnek és 

Magyarországon dolgoznak. Ez fordított esetben is érvényes. Az ingázói okirattal könnyített 

körülmények között léphetik át a határt. A törvény továbbá arra kötelezi a 

belügyminisztériumot, hogy külön útsávot biztosítson az ebbe a kategóriába tartozó 

személyek számára. Az ingázói okiratot az érintettek családtagjai is igényelhetik – számolt be 

az Agerpres. 

 

Karanténkötelezettség nélkül utazhatnak vissza Magyarországra, akik 

hazajönnek szavazni Erdélybe 
2020. szeptember 25. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős magyarországi operatív törzs döntést hozott 

annak érdekében, hogy a Magyarországon élő, kettős állampolgársággal rendelkező 

személyek részt tudjanak venni a vasárnapi romániai önkormányzati választáson – közölte 

hírlevelében az RMDSZ pénteken. Minderről Menczer Tamás, Magyarország Külgazdasági és 

Külügyminisztériumának államtitkára számolt be közösségi oldalán. Elmondta: a kettős 

állampolgárok, a román állampolgársággal rendelkező személyek, akiknek állandó 

magyarországi tartózkodási joguk van, illetve a velük utazó kiskorú gyermekek bármely 

magyar–román határátkelőhelyen vasárnap reggel 8 órától hétfő reggel 9 óráig korlátozások 

nélkül beléphetnek Magyarországra. A választáson való részvételt a visszautazáskor a 

személyi igazolványon lévő kisméretű matricával (VOTAT) kell igazolniuk. A hírlevél szerint 

az intézkedést az RMDSZ kérésére hozták a magyar hatóságok. 

 

Pataki Csaba Szatmár megyei tanácselnök: a közösség kezében van a döntés 

sorsom felett 
2020. szeptember 25. – szekelyhon.ro 

Hat kihívója van az újrázni készülő Pataki Csabának, Szatmár megye tanácselnökének s az 

élesen etnikainak körvonalazódó szavazás tétje nem kisebb, minthogy folytatódik-e a megye 

békés, csatározásoktól mentes, konkrét fejlesztése vagy ismét káosz és zűrzavar lesz.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kihirdette-iohannis-az-ingazok-hataratlepeset-megkonnyito-torvenyt
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/karanten-kotelezettseg-nelkul-utazhatnak-vissza-magyarorszagra-akik-hazajonnek-szavazni-erdelybe
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/karanten-kotelezettseg-nelkul-utazhatnak-vissza-magyarorszagra-akik-hazajonnek-szavazni-erdelybe
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132494-pataki-csaba-szatmar-megyei-tanacselnok-a-kozosseg-kezeben-van-a-dontes-sorsom-felett
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Kolozs megyei RMDSZ: ne legyünk megkerülhetőek, ez a lényeg  
2020. szeptember 25. – maszol.ro 

A vasárnapi választásoknak az a tétje Kolozs megyében, hogy a magyar közösség ne legyen 

megkerülhető – mondták el kolozsvári sajtótájékoztatójukon a Kolozs megyei RMDSZ 

jelöltjei. Két nap van még a választásokig, így Csoma Botond, az RMDSZ kolozsvári 

polgármesterjelöltje, Vákár Istvá tanácselnökjelölt és Oláh Emese, az RMDSZ tanácsosjelöltje 

sajtótájékoztatót tartottak az önkormányzati választásokkal kapcsolatos tudnivalókról, a 

választás fontosságáról és tétjéről.  

 

Kampányfinis: nacionalista uszítás Marosvásárhelyen, elrontott olasz zászlóval  
2020. szeptember 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nacionalista uszítást árnyékolt be a választási kampány végét Marosvásárhelyen. A Tudor 

lakónegyedben egyértelmű diverziót célzó szöveget írtak péntekre virradóra ismeretlenek az 

út melletti támfalra. „Marosvásárhely Székely föld kapuja” – üzeni a felirat, amelynek elején 

és végén a magyar helyett egy „majdnem” olasz zászló díszeleg. “Az új és régi szekusok. Mi 

változott? Az újak megtanultak egy szöveget magyarul lemásolni. Szinte. De mi nem sikerült 

nekik? Különbséget tenni a magyar és az olasz zászló között. Egy majdnem olasz zászlót 

festettek” – kommentálta Facebook-oldalán Soós Zoltán független polgármesterjelölt, aki 

szerint „a fiúk már provokálni sem tudnak rendesen”.  

 

Zatykó Gyula: Legyünk ott, ahol rólunk döntenek! 

2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Realisták vagyunk, tudjuk, hogy Nagyvárad magyarsága nem képes annyi szavazatot leadni, 

hogy polgármestert válasszon – mondja a Bihari Naplónak adott kampányzáró interjújában 

Zatykó Gyula. Az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje viszont azt is elmagyarázta, 

hogy a magyarság számára fontos alpolgármesteri beosztás megszerezhető, ha alakulata 

jelöltjei bejutnak a helyi tanácsba, ugyanis az alpolgármestert a megválasztott polgármester 

javaslatára, az új összetételű tanács fogja megszavazni. 

 

Szabó József: Most vasárnap dől el valójában, mekkora erőnk lesz a magyarokat 

képviselni 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Szabó József megyemenedzserrel, az RMDSZ Bihar megyei tanácselnök-jelöltjével 

beszélgettek. Egyebek mellett azt kérdeztük tőle: az USR-PLUS is kampányolt magyarul, erről 

mi a véleménye, illetve az RMDSZ koalícióra léphet-e a liberálisokkal? 

 

Cseke Attila: Fontos anyanyelvhasználati módosításokat fogadtatott el az 

RMDSZ 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132512-kolozs-megyei-rmdsz-ne-legyunk-megkerulhet-ek-ez-a-lenyeg
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132508-kampanyfinis-nacionalista-uszitas-marosvasarhelyen-elrontott-olasz-zaszloval
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-legyunk-ott-ahol-rolunk-dontenek-3222452/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-most-vasarnap-dol-el-valojaban-mekkora-eronk-lesz-a-magyarokat-kepviselni-3222527/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-most-vasarnap-dol-el-valojaban-mekkora-eronk-lesz-a-magyarokat-kepviselni-3222527/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-fontos-anyanyelvhasznalati-modositasokat-fogadtatott-el-az-rmdsz-3222548/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-fontos-anyanyelvhasznalati-modositasokat-fogadtatott-el-az-rmdsz-3222548/
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Az RMDSZ módosító javaslatának köszönhetően ezentúl magyarul is kiállíthatják a születési, 

házassági, illetve a halotti anyakönyvi kivonatot Romániában. A szenátus plénuma egy 

kormánytervezetről tárgyalt hétfőn, amely az állam, illetve az anyakönyvi hivatalok által 

kibocsátott dokumentumok rendszerét módosítja. Az új rendelkezések egy modernebb, 

egyszerűbb procedúrát írnak elő és digitális nyilvántartást vezetnek be – tudatta Cseke Attila 

szenátor. 

 

Szilágyi Zsolt: Csak velünk lehet erős a magyar képviselet! 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Én nyilván azt kérem, szavazzanak a csillagra, a Néppárt jelöltjeire. De azt is, aki nem szavaz 

ránk, arra kérem, menjen el, és szavazzon a magyar érdeket képviselő, magyar párt által 

állított vagy támogatott jelöltre – mondja Szilágyi Zsolt a Bihari Naplónak adott 

kampányzáró interjújában. Az Erdélyi Magyar Néppárt megyeitanácselnök-jelöltje szerint az, 

aki tényleg a közösségi érdeket képviseli, nem akarhatja, hogy kevesebb magyar legyen az 

önkormányzatokban – miközben vannak, akik úgy szeretnének nyerni, hogy ne legyen más 

játékos és más vélemény a pályán, csak az övék. 

 

EMNP: Szeptember 27-én szavazzunk a változásra! 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Rendkívüli meghívottakkal zárta Zatykó Gyula az Erdélyi Magyar Néppárt választási 

sajtótájékoztató-sorozatát. A kéthetes intenzív kampány összefoglalójára a Néppárt 

nagyváradi polgármesterjelöltje Szilágyi Zsoltot, a Néppárt Bihar megyei tanácselnökjelöltjét 

és a EMNP országos elnökeként Csomortányi Istvánt hívta meg. 

 

Török László: Eljött a minőségi ugrás ideje Nagyszalontán! 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

„A közösség egyik vezetőjeként azért döntöttem a folytatás mellett, mert Nagyszalonta most 

érte el azt a minőségi ugrást jelentő küszöböt, aminek köszönhetően a következő időszakban 

meg tudjuk tenni azokat a régóta várt és óhajtott lépéseket, amelyek fontosak számunkra 

azért, hogy elérjük a megfelelő életminőséget” – fogalmazott csütörtöki sajtótájékoztatóján 

Török László polgármesterjelölt. Hozzátette: ez volt az egyik fő oka az indulásának, a másik 

pedig az, hogy az eddig elvégzett munkát folytatni tudja. 

 

Szabó József: Tétmeccset játszik a magyarság vasárnap! 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Szabó József megyemenedzserről, az RMDSZ megyeitanácselnök-jelöltjéről nagyon sokan 

tudják, hogy szereti a focit, amúgy jól is játszik, és zöld-fehér vér csörgedezik benne egyesek 

szerint, hisz Fradi-szurkoló. Legutóbb az egyik településen a fiatalok a focipálya mellett 

kérdezték az elnökjelöltet a vasárnapi szavazásról. Frappáns válasz érkezett: „tétmeccset 

játszik a magyarság itt, Biharban, Nagyváradon vasárnap”. 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szilagyi-zsolt-csak-velunk-lehet-eros-a-magyar-kepviselet-3222596/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/emnp-szeptember-27-en-szavazzunk-a-valtozasra-3222638/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/torok-laszlo-eljott-a-minosegi-ugras-ideje-nagyszalontan-3222680/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/szabo-jozsef-tetmeccset-jatszik-a-magyarsag-vasarnap-3223295/
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Újabb magyar nyelvű feliratok jelentek meg Nagyváradon 
2020. szeptember 25. – Bihari Napló 

Alig néhány héttel a Szent László híd magyar elnevezését is tartalmazó tábla kihelyezése után, 

Zatykó Gyula polgármesteri tanácsadó kezdeményezésére, újabb magyar nyelvű táblák 

kerültek ki Nagyváradon. 

 

Nagyenyed az egyetlen megyei jogú város, amelyet két nő vezet, sikeresen – 

egyikük magyar  
2020. szeptember 25. – maszol.ro 

Pozitív irányú változás kezdődött el a 15 százalékban magyarok lakta Nagyenyeden a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) színeiben mandátumot nyert Oana Badea polgármester és az RMDSZ-es 

Lőrincz Helga alpolgármester közös munkája révén. Ez egyetlen megyei jogú város az 

országban, amelyet két nő vezet, méghozzá sikeresen. Ennek titka a kölcsönös bizalom és a 

nyitottság Lőrincz Helga szerint, aki továbbra is együtt szeretne dolgozni a polgármesterrel, 

ezért nem indult ellene a választásokon.  

 

A gazdakör az érdekvédelem alapja – A szövetkezeti munka több elemét is 

felvállalja az RMGE Maros szervezet 
2020. szeptember 26. – Krónika 

Megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte nemrég a nyárádmenti Bekecs-tetőn a Romániai 

Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros megyei szervezete. A 9. alkalommal 

megszervezett gazdanap keretében tíz személyt tüntettek ki Pro Agricultura Transilvaniae 

díjjal. A Maros megyei mezőgazdasági érdekvédelmi szervezet az egyedüli Erdélyben, amelyik 

gazdaköri hálózatra támaszkodva fejti ki tevékenységét. 

 

Otthon tartja-e a járvány a szavazókat? Székelyföldön magyar–román csatával 

bővül a magyar–magyar versengés 
2020. szeptember 26. – Krónika 

Amennyiben a PNL–USR-szövetség nem tudja megszerezni a bukaresti főpolgármesteri 

tisztséget, az országos jelentőségű kudarcként hathat a két párt megítélésére, az RMDSZ 

számára pedig a román pártokat is fenyegető járványhelyzetből fakadó választói 

távolmaradás jelenti az elsődleges veszélyt. Elemzőt kérdeztek a vasárnapi helyhatósági 

választások tétjeiről. 

 

Ilyen is van: magyarul tájékoztat a választási hatóság a szavazás szabályairól 
2020. szeptember 26. – maszol.ro 

Magyar nyelven tájékoztató videóanyagot tett közzé Facebook-oldalán az Állandó Választási 

Hatóság azokról a szabályokról, amelyeket be kell tartaniuk a szavazóknak a vasárnapi 

helyhatósági választásokon a járvány körülményei között. A videó a legfontosabb 

E
rd

é
ly

 

https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/ujabb-magyar-nyelvu-feliratok-jelentek-meg-nagyvaradon-3223391/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132445-nagyenyed-az-egyetlen-megyei-jogu-varos-amelyet-ket-n-vezet-sikeresen-egyikuk-magyar
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132445-nagyenyed-az-egyetlen-megyei-jogu-varos-amelyet-ket-n-vezet-sikeresen-egyikuk-magyar
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-gazdakor-a-gazda-erdekvedelem-alapja-n-a-szovetkezeti-munka-tobb-elemet-is-felvallalja-az-rmge-maros-szervezet
https://kronikaonline.ro/gazdasag/a-gazdakor-a-gazda-erdekvedelem-alapja-n-a-szovetkezeti-munka-tobb-elemet-is-felvallalja-az-rmge-maros-szervezet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otthon-tartja-e-a-jarvany-a-szavazokat-szekelyfoldon-magyarnroman-csataval-bovul-a-magyarnmagyar-versenges
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/otthon-tartja-e-a-jarvany-a-szavazokat-szekelyfoldon-magyarnroman-csataval-bovul-a-magyarnmagyar-versenges
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132518-ilyen-is-van-magyarul-tajekoztat-a-valasztasi-hatosag-a-szavazas-szabalyairol
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tudnivalókat sűríti össze infografikák segítségekkel. Kiderül belőle, milyen iratok legyen 

nálunk, amikor szavazni indulunk, mi a teendő a szavazóhelyiségben, mire kell figyelni 

szavazás közben.  

 

Így újul meg Erdély egyik leghíresebb magyar iskolája  
2020. szeptember 26. – maszol.ro 

Folyamatban van Marosvásárhely leghíresebb iskolájának, az 1557-ben létrehozott Bolyai 

Farkas Elméleti Líceumnak, illetve a Marosvásárhelyi Református Kollégiumnak otthont adó 

épület felújítása. Az ingatlan-együttes tulajdonosa az Erdélyi Református Egyházkerület. A 

bentlakásban már befejeződtek a munkálatok, körbejártuk az épületet. 

 

Választásra és magyar jelöltek támogatására biztatnak az egyházfők 
2020. szeptember 26. – Krónika 

A vasárnapi önkormányzati választásokon való részvételre buzdítanak az erdélyi magyar 

történelmi egyházak vezetői, azt azonban, hogy híveik konkrétan melyik politikai alakulatra 

adják le voksukat, nem mondják ki. Ugyanakkor többen is hangsúlyozzák, hogy magyar 

jelölteket kell támogatni, mivel nem mindegy, hogy kik foglalnak helyet a megyék, települések 

vezetőségében. 

 

Victor Ponta: az Orban-kormány eladta Marosvásárhelyt az Orbán-kormánynak 
2020. szeptember 26. – maszol.ro 

Azzal vádolta szombaton Victor Ponta a kormányt, hogy „eladta” Marosvásárhelyt 

Budapestnek, mert hozzájárul ahhoz, hogy a magyar jelölt, Soós Zoltán nyerje el a 

polgármesteri széket a városban. Kirohanásával a Pro Románia párt elnöke a Facebook-

oldalán arra reagált, hogy a magyar külügyminisztérium pénteken bejelentette: korlátozások 

nélkül térhetnek vissza Magyarországra az állandó magyarországi tartózkodási jogosultsággal 

rendelkező román vagy kettős állampolgárok, ha azért utaznak Romániába, hogy részt 

vegyenek a vasárnapi önkormányzati választásokon. Ponta szerint a bejelentéssel Budapest 

lehetővé akarta tenni a tömeges választási turizmust. Az politikus azt állítja: autóbuszok, 

kisbuszok és személygépkocsik tucatjai állnak készen arra Magyarországon, hogy vasárnap 

hazaszállítsák a Soós Zoltánra szavazó marosvásárhelyi magyarokat.  

 

Sötétbe borult Marosvásárhely egy része a választások előestéjén  
2020. szeptember 26. – maszol.ro 

Szünetelt az áramszolgáltatás szombat este Marosvásárhely több utcájában, számos 

szavazóhelyiség környékén is. Soós Zoltán független polgármesterjelölt kampánystábja 

szerint ez gyanakvásra ad okot. „Kísértetiesen hasonlít a ma esti városi szintű áramszünet a 

2016 helyhatósági választásokat megelőző éjszakára, amikor szintén nem működött az utcai 

közvilágítás. Különösen aggasztó, hogy számos szavazóhelyiség környékén nincs áram” – 

közölték a jelölt Facebook-oldalán.  
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https://www.maszol.ro/index.php/nagykep/206-igy-ujul-meg-erdely-egyik-leghiresebb-magyar-iskolaja/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/valasztasra-es-magyar-jeloltek-tamogatasara-biztatnak-az-egyhazfok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132539-victor-ponta-az-orban-kormany-eladta-marosvasarhelyt-az-orban-kormanynak
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132544-sotetbe-borult-marosvasarhely-egy-resze-a-valasztasok-el-estejen
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Szatmár: nacionalista választási uszítás miatt feljelentést tett az RMDSZ 
2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro 

Etnikai konfliktus gerjesztésének gyanújával feljelentést tett az RMDSZ Szatmár megyei 

szervezete, miután számos szatmári mobilfelhasználó provokációra alkalmas sms-eket 

kapott. Az RMDSZ Szatmár megyei szervezete nevében Pataki Csaba elnök felhívással fordult 

minden Szatmár megyei lakoshoz, hogy ne dőljenek be a nacionalista választási uszításnak. A 

megyei önkormányzat elnöki tisztségét is betöltő politikus közölte, szombaton több szatmári, 

román anyanyelvű lakos is magyar nyelvű szöveges üzenetet kapott a 0741741170-es 

telefonszámról. Az üzenetek által a politikus szerint egyesek etnikai konfliktusokat akarnak 

gerjeszteni. „Sejtjük, hogy melyik az a két párt, amelyik ilyen módszerekhez folyamodik, az ő 

figyelmüket csak arra hívnánk fel, hogy egy multikulturális városban illik románul és 

magyarul egyaránt helyesen írni, mert ez a pár soros üzenet tele van helyesírási hibákkal, 

olyanokkal, amelyeket mi nem követünk el” – szerepel Pataki közleményében. 

 

A folytonosságra és a fejlődésre szavazott, majd részvételre buzdított Kelemen 

Hunor 
2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A folytonosságra, az építkezésre és a fejlődésre szavazott vasárnap reggel Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ elnöke szülőfalujában, a Hargita megyei Csíkkarcfalván adta le a voksát. „Azért is 

szavaztam ugyanakkor, hogy legyen folytonosság Hargita megyében, és az életminőséghez 

szükséges feltételeket javítani tudjuk. Fontos, hogy közösségeinkben ezután is legyen rend. 

Szükségünk van erre, miközben az országban káosz uralkodik!” – idézi az RMDSZ 

közleménye Kelemen Hunort. A szövetségi elnök ugyanakkor arra kérte a romániai magyar 

embereket, hogy éljenek szavazati jogukkal, menjenek el voksolni azzal a tudattal, hogy a 

szavazás biztonságos, ennek semmiféle kockázata nincs. 

 

A változásra, Marosvásárhely győzelmére szavazott Soós Zoltán 

2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A változásra, Marosvásárhely győzelmére  szavazott vasárnap reggel a polgármesteri székért 

függetlenként versenybe szálló és valamennyi erdélyi magyar politikai erő által támogatott 

Soós Zoltán. „Ma mindenki tehet a változásért. Nem elég csak akarni, tenni is kell érte, 

menjen el mindenki szavazni, hogy győzzön Vásárhely! Most vagy soha!” – idézi az RMDSZ 

közleménye a jelöltet. Soós szerint ez az elmúlt 20 év legfontosabb napja, amelyet ő a változás 

napjának nevezett. 

 

Kereskényi Gábor Szatmárnémeti fejlődésének folytatására szavazott 

2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A folytatásra adta le voksát vasárnap reggel Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti újrázni 

készülő polgármestere. Az RMDSZ-es elöljáró szavazata leadása után közölte, a közösségért 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szatmar-nacionalista-valasztasi-uszitas-miatt-feljelentest-tett-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-folytonossagra-es-a-fejlodesre-szavazott-majd-reszvetelre-buzditott-kelemen-hunor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-folytonossagra-es-a-fejlodesre-szavazott-majd-reszvetelre-buzditott-kelemen-hunor
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-valtozasra-marosvasarhely-gyozelmere-szavazott-soos-zoltan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kereskenyi-gabor-szatmarnemeti-fejlodesenek-folytatasara-szavazott
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szavazott a családjával együtt. „Arra szavaztam, hogy Szatmárnémeti tovább haladjon a 

fejlődés útján. Ne torpadjon meg, ne topogjon egyhelyben, hiszen ezek már nem opciók 

Szatmárnémeti számára” – nyilatkozta Kereskényi Gábor. 

 

Sereghajtók a többségében magyarlakta megyék a szavazókedv tekintetében 
2020. szeptember 27. – Krónika 

Öt órával a szavazókörzetek megnyitása után a négy évvel korábbinál alacsonyabb részvétellel 

zajlik vasárnap a helyhatósági választás Romániában, a jelentős magyar közösségek által 

lakott megyékben pedig az országos átlagnál is kisebb a szavazók aránya. 

 

Az emberközeli városra szavazott Korodi Attila  
2020. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro 

A Csíksomlyón kialakított 21. számú választókörzetben adta le szavazatát Korodi Attila, az 

RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje vasárnap reggel. A felesége társaságában érkező 

politikus az urnáktól távozóan elmondta: arra a városvezetésre adta le voksát, amelynek 

lényeges az, hogy azok az elképzelések, fejlesztések, amelyek a következő 10 évet 

meghatározzák, élhető és valóban fejlődő Csíkszeredát jelentsenek.  

 

Borboly Csaba a szavazása után: az élhetőbb jövő a tét  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Egy „fejlődő megyére” adta le voksát Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és az 

RMDSZ tanácselnökjelöltje vasárnap Csíkszeredában. „Abban a hitben szavaztam, hogy 

Hargita megye és azon belül a 67 közigazgatási egység békében, jó együttműködésben élhet, 

és a gyarapodás jegyében sokat tehet” – hangsúlyozta a politikus. Kiemelte: az elkövetkező 

négy év nagy jelentőséggel bír. Új európai uniós költségvetési ciklus kezdődik, amely szerinte 

meghatározó lehet a gazdasági gyarapodás szempontjából.  

 

Antal Árpád: szeretnénk, ha szintet lépne a város, ehhez pedig mindenkire 

szükség van 
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy újraindulni készülő polgármestere számára egyszerre öröm, 

szolgálat és felelősség a székelyföldi város vezetése, amelynek véleménye szerint a következő 

időszakban szintet kell lépnie. Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szavazata leadását 

követően úgy nyilatkozott: „Sepsiszentgyörgy nekünk, akik itt élünk a világ közepe. Azt 

szeretnénk, hogy a következő évtizedben szintet lépjen a város, ehhez pedig mindenkire 

szükség van. Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy vegyen részt a választásokon. Arra kérek 

mindenkit, akinek fontos a városunk jövője, hogy éljen szavazati jogával”.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/sereghajtok-a-tobbsegeben-magyarlakta-megyek-a-szavazokedv-tekinteteben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132547-az-emberkozeli-varosra-szavazott-korodi-attila
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132555-borboly-csaba-a-szavazasa-utan-az-elhet-bb-jov-a-tet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132556-antal-arpad-szeretnenk-ha-szintet-lepne-a-varos-ehhez-pedig-mindenkire-szukseg-van
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132556-antal-arpad-szeretnenk-ha-szintet-lepne-a-varos-ehhez-pedig-mindenkire-szukseg-van
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Péter Ferenc arra a Maros megyére szavazott, ahol a közösségnek jó élni és a 

fiataloknak érdemes jövőt tervezniük  
2020. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro 

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke vasárnap reggel 8 óra előtt leadta szavazatát 

szülővárosában, Szovátán. Mint mondta, meggyőződött róla személyesen is, hogy a 

szavazókörzetek minden előírást betartva várják a választókat. Szeretne megnyugtatni 

mindenkit: szavazni ugyanolyan biztonságos, mintha vásárolni mennénk. Ha betartjuk az 

előírásokat, nincs mitől tartanunk.  

 

Tamás Sándor: ha nem mi szervezzük jövőnket, mások akarják helyettünk 

megszervezni 
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

„A jövő holnap reggel kezdődik, éppen ezért ma szavazásunkkal megalapozzuk azt” – 

mutatott rá Tamás Sándor vasárnap délelőtt, amikor Kézdivásárhelyen leadta szavazatát a 

helyhatósági választásokon. Az újrázni készülő háromszéki tanácselnök szavazata leadását 

követően egy régi mondást idézett: „ki mint vet, úgy arat”. Az elöljáró szerint „az elmúlt ezer 

évben megtanultuk, hogyha nem mi szervezzük saját jövőnket, akkor azt mások akarják 

helyettünk megszervezni. Éppen ezért arra kérek mindenkit, ma menjen el választani és 

szavazzon az alkalmas jelöltekre a településeken és megyében egyaránt”.   

 

Sikeres, eredményes Székelyudvarhelyre szavazott Derzsi László  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Székelyudvarhely három polgármesterjelöltje közül elsőként Derzsi László, az RMDSZ jelöltje 

adta le szavazatát. „Egy sikeres, eredményes Székelyudvarhelyre szavaztam. Úgy vélem 

rendkívül fontos részt vennünk a 2020-as önkormányzati választásokon, hiszen nemcsak 

nem csak a következő négy évről döntünk, a mostani választás a településeknek akár 

következő 10 évét, ezáltal a gyerekeink jövőjét is befolyásolja” – nyilatkozta az RMDSZ 

polgármesterjelöltje.  

 

Választási részvételre biztat Cseke Attila nagyváradi polgármesterjelölt  
2020. szeptember 27. – maszol.ro, Bihari Napló 

Arra biztatom a nagyváradi magyarokat, hogy nagy létszámban vegyenek részt az 

önkormányzati választásokon – jelentette ki szavazata leadása után Cseke Attila, az RMDSZ 

nagyváradi polgármesterjelöltje. Nagyváradon egy négyéves, nem könnyű mandátum zárult, 

de a politikus úgy véli: az elmúlt két hónapban sikerült előtérbe helyezni azokat a terveket és 

a lehetőségeket, amelyek a nagyváradi magyar közösség előtt állnak, és amelyek mindenki 

számára elhozhatják azt az egyensúlyt, amire Nagyváradon igazán szükség van.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132559-peter-ferenc-arra-a-maros-megyere-szavazott-ahol-a-kozossegnek-jo-elni-es-a-fiataloknak-erdemes-jov-t-tervezniuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132559-peter-ferenc-arra-a-maros-megyere-szavazott-ahol-a-kozossegnek-jo-elni-es-a-fiataloknak-erdemes-jov-t-tervezniuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132563-tamas-sandor-ha-nem-mi-szervezzuk-jov-nket-masok-akarjak-helyettunk-megszervezni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132563-tamas-sandor-ha-nem-mi-szervezzuk-jov-nket-masok-akarjak-helyettunk-megszervezni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132561-sikeres-eredmenyes-szekelyudvarhelyre-szavazott-derzsi-laszlo
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132564-valasztasi-reszvetelre-biztat-cseke-attila-nagyvaradi-polgarmesterjelolt
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Zatykó Gyula: Arra szavaztam, hogy Nagyváradon és a megyében erős magyar 

képviselet legyen 
2020. szeptember 27. – Bihari Napló 

Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi polgármesterjelöltje vasárnap délelőtt 

10 órakor adta le szavazatát a Kalugarény utca 4 szám alatt található 16-os iskola épületében, 

az 50-es számú szavazókörzetben. A szavazást követő percekben azt nyilatkozta: „Arra 

szavaztam, hogy Nagyváradon és a megyében erős magyar képviselet legyen. A voksomat a 

sokszínűség és a többpártrendszer mellett tettem le. Szavazatommal azt erősítettem, hogy 

Nagyváradnak újra magyar ajkú alpolgármestere lehessen”. 

 

„Egy olyan jövőképre szavaztam, mely tartalmazza magyar közösségünk 

akaratát” 

2020. szeptember 27. – Bihari Napló, maszol.ro 

Szabó József, az RMDSZ megyeitanácselnök-jelölje 10.15 óra körül szavazott a nagyváradi 

114. számú szavazókörzetben. „Ma a családommal egy olyan jövőképre szavaztam, mely 

tartalmazza magyar közösségünk akaratát és kéréseit is. Tisztelettel arra kérek mindenkit, 

hogy menjen el szavazni, hogy ezáltal is befolyásolni tudjuk közösségünk, településünk 

jövőjét, és azt a kis világot, amiben benne élünk. Hajrá magyarok!”- nyilatkozta a szavazást 

követően. 

 

Csalási kísérletre figyelmeztet a Maros megyei RMDSZ  
2020. szeptember 27. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Több rendellenességet is jelentettek már vasárnap folyamán Maros megyei 

választókörzetekből. Figyeljenek oda maximálisan, hogy hány szavazólapot kapnak, és 

hogyan szavaznak – erre kéri a választókat és a szavazóbiztosokat Kovács Levente, a Maros 

megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. „A régi rendszer megpróbálja elcsalni a választást Maros 

megyében is. Több helyen a kelleténél több szavazólapot kaptak kézbe a választók, illetve volt, 

ahol hiányzott a kontroll pecsét a szavazólapról. Mindez azért történik, mert meg akarják 

akadályozni, hogy Maros megyét továbbra is magyar ember vezesse. Politikai ellenfeleink 

tudják, hogy tisztességesen nem győzhetnek, ezért nem akarják a választókra bízni az 

eredményt" – részletezte az ügyvezető elnök. 

 

Csomortányi István az erdélyi többpártrendszer megerősítésére szavazott 
2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Számunkra Erdélyben a választás szabadsága nagyon fontos, sok évszázados érték – 

jelentette ki vasárnap Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi 

Magyar Szövetség társelnöke, miután leadta voksát Nagyváradon. A politikus rámutatott: az 

elmúlt időszakban a bukaresti magyarellenesség egyre súlyosabb méreteket öltött, így azok az 

erdélyi önkormányzatok, amelyekben a mai voksolás nyomán magyar emberek vezetői 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-arra-szavaztam-hogy-nagyvaradon-es-a-megyeben-eros-magyar-kepviselet-legyen-3225002/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zatyko-gyula-arra-szavaztam-hogy-nagyvaradon-es-a-megyeben-eros-magyar-kepviselet-legyen-3225002/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/egy-olyan-jovokepre-szavaztam-mely-tartalmazza-magyar-kozossegunk-akaratat-3224990/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/egy-olyan-jovokepre-szavaztam-mely-tartalmazza-magyar-kozossegunk-akaratat-3224990/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132566-csalasi-kiserletre-figyelmeztet-a-maros-megyei-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/csomortanyi-istvan-az-erdelyi-tobbpartrendszer-megerositesere-szavazott
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pozíciókhoz jutnak, az erdélyi magyarok védőbástyái lesznek a következő időszakban. A mai 

választásnak nem csupán az a tétje, hogy sokan legyünk jelen a voksoláson és erős 

felhatalmazást adjunk választott vezetőinknek, hanem az is, hogy a legfelkészültebb 

személyek kerüljenek vezetői tisztségekbe. Számunkra Erdélyben a választás szabadsága 

nagyon fontos, sok évszázados érték. Épp ezért Erdély nem lehet olyan területe a Kárpát-

hazának, ahol egypártrendszer van” – szögezte le Csomortányi István. 

 

Csoma Botond: biztonságos körülmények között zajlott a szavazás  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Biztonságos körülmények között zajlanak a választások – jelentette ki szavazata leadása után 

Csoma Botond, az RMDSZ kolozsvári polgármesterjelöltje. „Elmondhatom, hogy biztonságos 

körülmények között zajlott a szavazás, lázat mértek, tartottuk az előírt távolságot és mindenki 

maszkot viselt. Arra kérek mindenkit, hogy menjenek el ma szavazni, és éljenek az 

alkotmányos jogukkal, mivel ezen múlik, hogy az elkövetkezendő négy évben kik fognak 

minket vezetni. Fontos az, hogy olyan emberek kerüljenek vezető pozícióba, akiket ismerünk, 

akikben megbízunk, és akik biztos, hogy képviselni fogják közösségünk érdekeit” – 

nyilatkozta az urnáktól távozóban a Maszolnak a politikus. 

 

Szilágyi Róbert megyei tanácselnökjelölt: a biztonságos és fejlődő Szilágyságra 

szavaztam  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

A Szilágy Megyei Tanács elnöki tisztségére pályázó Szilágyi Róbert, a megyei önkormányzat 

elnöke a szavazata leadása után úgy nyilatkozott, hogy olyan Szilágyságra szavazott, ahol a 

magyar érdekeket tudják érvényesíteni, ahol bölcsődéket, óvodákat, iskolákat tudnak építeni, 

ahol a magyar kultúrát, identitásunkat meg tudjuk őrizni. „Egy olyan Szilágyságra, ahol a 

fiataljaink biztonságban, otthonosan érzik magukat, nem vágynak el településeinkről, hanem 

itthon akarnak fészket rakni és itthon akarják megbecsülni azokat az értékeket, amelyeket 

tovább hoztunk a múltból és tovább akarunk adni gyermekeinknek” – fejtette ki a szilágysági 

politikus.  

 

Winkler Gyula a szórványmagyarság sikeréért szavazott 
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Bizakodva, a Hunyad megyei magyar jövőbe vetett hittel szavazott vasárnap délben Winkler 

Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke. „A helyi választások a szórványban is 

fontosak! Ha mindannyian elmegyünk és szavazunk, sikeres lesz szórvány magyar 

közösségünk! Döntsünk okosan! Támogassuk azokat, akik már bizonyítottak, akiknek 

szakmaisága és közösségünk iránti elkötelezettsége kiállta az idő próbáját. Azokra 

szavazzunk, akik eddig is becsülettel küzdöttek a Hunyad megyei magyarokért, és ezután is a 

mi közösségünkért fognak dolgozni. Én már szavaztam! Szavazz te is!” – fogalmazott Winkler 

Gyula, aki szülővárosában, Vajdahunyadon szavazott.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132568-csoma-botond-biztonsagos-korulmenyek-kozott-zajlott-a-szavazas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132545-zajlik-a-szavazas-percr-l-percre-kovetjuk-a-helyhatosagi-valasztasokat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132545-zajlik-a-szavazas-percr-l-percre-kovetjuk-a-helyhatosagi-valasztasokat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132545-zajlik-a-szavazas-percr-l-percre-kovetjuk-a-helyhatosagi-valasztasokat
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Vákár István tanácselnökjelölt: egy jobb jövőért szavaztam  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

A magyarság erős képviseletéért szavazott Vákár István, az RMDSZ Kolozs megyei 

tanácselnökjelöltje. „Azért szavaztam, hogy Kolozs megyében, Kolozsváron a magyarság 

megkerülhetetlen legyen, és hogy lehessen tovább folytatni a munkát, egy jobb jövőért. Azért 

is szavaztam, hogy a magyarságnak erős képviselete legyen, és mivel egyszer van négy évben 

erre lehetőség, ezért úgy gondolom, hogy ma mindenkinek el kell mennie, és választania kell. 

Nem kell félni, a szavazás biztonságos, minden fertőtlenítve van, és ha betartjuk az előírt 

szabályokat, nem lehet baj” – jelentette ki az urnáktól való távozásakor a politikus.  

 

Becslés: több román szavazott eddig Maros megyében, mint magyar  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Az RMDSZ becslései szerint vasárnap 12,30-ig a Maros megyei román szavazók nagyobb 

arányban vettek részt a helyhatósági választásokon, mint a magyarok. Erről Hegedüs Csilla 

szóvivő nyilatkozott a Maszolnak. Tájékoztatása szerint 12.30-kor országosan 19,85 

százalékos volt a részvételt, míg az RMDSZ becslései szerint a magyarok 17,7 százaléka ment 

el szavazni. A szóvivő elmondta, Szilágy és Bihar megyében a legnagyobb – mintegy 8 

százalékpontos – a magyar részvétel lemaradása az országos arányhoz képest. Kolozs 

megyében 15,6 százalékosra becsülik a magyar részvételt, ez nagyjából azonos a románok 

szavazási kedvével. Ugyanakkor az RMDSZ becslései szerint 12.30-ig Maros megyében a 

románok a magyaroknál nagyobb arányban szavaztak. Hegedüs Csilla rámutatott arra is, 

hogy országosan az egyik székelyföldi megyében, Háromszéken a legalacsonyabb a részvétel.  

 

A magyar képviselet megerősítésére és megújulására szavazott Tőkés László 
2020. szeptember 27. – Krónika 

A magyar képviselet megerősítésére és a megújulására szavazott Tőkés László az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke, az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke vasárnap Nagyváradon, 

majd arra biztatta a polgárokat, hogy éljenek szavazati jogukkal. „Sokan vagyunk, akik még 

emlékezünk rá, hogy 1989 előtt, az egypártrendszer, a kommunista diktatúra szorításában 

milyen körülmények között »választhattunk«, illetve voltunk kénytelenek szavazni, és hogy 

milyen 99 százalékos eredmények születtek. Harminc év után, az olyan, amilyen romániai 

demokráciában meg kell becsülnünk a mégiscsak létező demokratikus pluralizmust, és 

élnünk kell a választás szabadságával” – idézi Tőkés Lászlót a Krónikához a sajtóirodája által 

eljuttatott közlemény. 

 

Az új magyar egységre szavazott Mezei János 
2020. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az új magyar egységet és a választás szabadságát hangsúlyozta Mezei János, a Magyar Polgári 

Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke, azt követően, hogy vasárnap 

Gyergyószentmiklóson voksolt a helyhatósági választásokon. „Az új magyar egységben a 

demokratikus lehetőséget, a demokráciának az alapkövét védtük meg és védjük meg. Az 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132571-vakar-istvan-tanacselnokjelolt-egy-jobb-jov-ert-szavaztam
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132570-becsles-tobb-roman-szavazott-eddig-maros-megyeben-mint-magyar
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-kepviselet-megerositesere-es-a-megujulasara-szavazott-tokes-laszlo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-uj-magyar-egysegre-szavazott-mezei-janos
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elmúlt időszakban nagyon sok munkát fektettünk abba, hogy az új magyar egységben 

kiteljesedhessen egy olyan álom, amelyet már 30 éve várunk. Sok erőfeszítés és nagy bátorság 

kellett ahhoz, hogy megteremthessük a választás szabadságát. Ebben a szellemben szeretnénk 

segíteni Hargita megyének, városainknak, településeinknek, és egy új lendületes, fejlődő 

egységet képezve, közösen dolgozunk azért, hogy legyen jövője Székelyföldnek, legyen egy 

olyan fejlődési lehetősége, amelyet már mindannyian nagyon régóta várunk” – fogalmazott 

Mezei a Facebook-oldalán közzétett videóüzenetben.  

 

Több településen sorok alakultak ki a szavazókörzetek előtt, telefonhívással, 

sms-ben próbál mozgósítani az RMDSZ 
2020. szeptember 27. – Krónika 

A járványhelyzet indokolta óvintézkedések miatt az ország számos településén megnőtt a 

várakozási idő a szavazókörzetek előtt. Számos szavazókörzettől jelezték, hogy már a délelőtti 

órákban sorok alakultak ki, például Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Szatmárnémetiben. 

Ennek az az oka, hogy a választópolgárokat csak korlátozott létszámban – egyszerre legtöbb 

ötöt – engedik be a többnyire oktatási intézményekben kialakított szavazóhelyiségekbe, ezek 

nagyságától függően. A szavazók testhőmérsékletét megmérik, és csak ezután bocsátják be 

őket. 

 

Nem hisz az egyéni sikerekben, a közösség sikerére szavazott Gálfi Árpád  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

A kora délutáni órákban, az udvarhelyi polgármesterjelöltek között másodikként Gálfi Árpád, 

a Szabad Emberek Pártjának (POL) jelöltje is leadta szavazatát. „Az egyéni sikerek nem 

sikerek, én a közösség sikerében hiszek. Mi nem pártot, hanem közösséget és 

Székelyudvarhely városát szeretnénk építeni a következő időszakban. Ennek a folytatására 

tettem le szavazatomat” – nyilatkozta a sajtónak Gálfi Árpád.  

 

Sepsiszentgyörgyön alacsony, Baróton magas a részvétel  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

A háromszéki városok közül Sepsiszentgyörgyön a legalacsonyabb, Baróton pedig a 

legmagasabb a szavazókedv. Kovászna megye országos szinten sereghajtók közé tartozik. A 

Központi Választási Iroda számlálója szerint délután három óráig országos szinten a lakosság 

27,32 százaléka ment el szavazni. Ezzel szemben Kovászna megyében ugyaneddig a polgárok 

22,63 százaléka adta le voksát.  

 

Több szakmaiságot szeretne Mike Levente József Székelyudvarhelyen 
2020. szeptember 27. – maszol.ro, transindex.ro 

A több mint tízéves stagnálás után jó lenne előre lépni, kéne haladjunk – nyilatkozta Mike 

Levente József, az MPP udvarhelyi polgármesterjelöltje, miután a város három 

polgármesterjelöltje közül utolsóként vasárnap leadta szavazatát. „Elsősorban a magyar 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-telepulesen-sorok-alakultak-ki-a-szavazokorzetek-elott-telefonhivassal-sms-ben-probal-mozgositani-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-telepulesen-sorok-alakultak-ki-a-szavazokorzetek-elott-telefonhivassal-sms-ben-probal-mozgositani-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132578-nem-hisz-az-egyeni-sikerekben-a-kozosseg-sikerere-szavazott-galfi-arpad
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132579-sepsiszentgyorgyon-alacsony-baroton-magas-a-reszvetel
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132581-tobb-szakmaisagot-szeretne-mike-levente-jozsef-szekelyudvarhelyen
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képviseletre szavaztam, de arra is, hogy több szakmaisággal lehessen vezetni a várost az 

elkövetkezőkben. Legyen már vége a cirkusznak, mert az, ami most van, az nem tesz jó a 

közéletnek” – nyilatkozta a Maszolnak a polgáriak polgármesterjelöltje.  

 

Tucatnyi polgármester személye már most ismert Udvarhelyszéken  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Udvarhelyszéken az RMDSZ 26, az EMSZ nyolc, az MPP három, a POL és a Roma Párt egy-

egy polgármesterjelölttel vágott neki a választásoknak, további 11 független jelölt lenne 

valamelyik településen polgármester. Tucatnyi udvarhelyszéki községben már előre lehet 

tudni, hogy a következő négy évben ki fogja vezetni a települést.  

 

Kétségbeesett felhívás az RMDSZ képviselőjétől: „ha nem leszünk elegen, 

mindent elveszíthetünk Szatmárban!”  
2020. szeptember 27. – Krónika 

Szavazásra buzdítja a magyar választópolgárokat Magyar Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei 

parlamenti képviselője, aki szerint a jelenlegi részvétel mellett az alakulat elveszítheti a 

megyei tanácselnöki széket. A politikus vasárnap délután közölte, az RMDSZ becslése szerint 

Szatmár megyében a román szavazók aránya 16 óráig jóval magasabb volt az idei helyhatósági 

választásokon, mint a magyaroké. Szerinte ez a román többségű községekben mutatott magas 

részvételi aránnyal magyarázható. Magyar Lóránd arra figyelmeztetett, amennyiben marad ez 

a tendencia, ha a magyar szavazók továbbra is távol maradnak az urnáktól, akkor Szatmár 

megye elveszítheti a megyei tanácselnöki széket. „Ha nem leszünk elegen, mindent 

elveszíthetünk!” – szerepel Magyar közleményében. 

 

Két százalékkal alacsonyabb a magyarok részvétele a vasárnapi 

megmérettetésen 
2020. szeptember 27. – Krónika 

Mintegy két százalékkal elmarad a magyar választópolgárok részvétele a többségi 

lakosságéhoz képest a vasárnap este lezárult romániai helyhatósági választáson. Az Országos 

Választási Iroda (BEC) által a 21 órai urnazárás után közölt adatok szerint országos szinten 

46,02 százalékos részvételt mértek az önkormányzati megmérettetésen. Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ szóvivője a szövetség kolozsvári elnöki hivatalában berendezett eredményváróján a 

Krónika kérdésére elmondta, a becsült magyar részvétel 44,6 százalékos. Közölte, a nap 

folyamán felzárkóztak a magyar közösségek, viszont például a Székelyföldön alacsony maradt 

a részvétel az országos adatokhoz képest. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132582-tucatnyi-polgarmester-szemelye-mar-most-ismert-udvarhelyszeken
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketsegbeesett-felhivas-az-rmdsz-kepviselojetol-bha-nem-leszunk-elegen-mindent-elveszithetunk-szatmarbanr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketsegbeesett-felhivas-az-rmdsz-kepviselojetol-bha-nem-leszunk-elegen-mindent-elveszithetunk-szatmarbanr
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ket-szazalekkal-alacsonyabb-a-magyarok-reszvetele-a-vasarnapi-megmerettetesen
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ket-szazalekkal-alacsonyabb-a-magyarok-reszvetele-a-vasarnapi-megmerettetesen
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Szavazókedv Udvarhelyszéken: Bögöz az élen, Zetelaka a sereghajtó  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Az udvarhelyszéki települések közül Bögözben volt a legnagyobb a szavazókedv (65,25 

százalék), Zetelakán pedig a leggyengébb (27,39 százalék). A „városok versenyét” 

Székelykeresztúr nyerte, ahol 53,57 százalékos a részvételi arány. Udvarhelyszék városai 

közül Székelyudvarhelyen volt a legkisebb a szavazókedv, urnazárásig a választópolgárok 

40,91 százaléka járult az urnák elé. Székelykeresztúron 53,57, Szentegyházán pedig 49,65 

százalékos a részvételi arány.   

 

Kampányfőnök: mocskos volt a választás napja is Vásárhelyen 
2020. szeptember 27. – szekelyhon.ro 

Az urnazárás után Portik Vilmos, Soós Zoltán független marosvásárhelyi polgármesterjelölt 

kampányfőnöke állt a kamerák elé, hogy röviden összegezze a választás napját. Elmondta, 

hogy a marosvásárhelyiek 46,27 százaléka ment el szavazni, kiállta a sorokat és választott. „A 

járvány miatt ma többet tartott a voksolási procedúra, de ez nem tántorította el a 

vásárhelyieket. Ez sem volt mentes a rendellenességektől, minden ilyen esetben panaszt 

tettünk az illetékeseknél. Reméljük, hogy ennek meglesz az eredménye is. Kimondhatjuk: ez 

egy  mocskos kampány volt, és a választás napját sem kerülte el a választási csalás gyanúja, de 

nem is számítottunk jobbra. Ez nem újdonság, hiszen ez Vásárhely. Túl vagyunk rajta, 

kezdődik a szavazatszámlálás és várjuk az eredményeket. Hamarosan kiderül, hogy a 

választók milyen Marosvásárhelyt szeretnének – fogalmazott Portik. 

 

Történelmi Máramaros: Hosszúmezőn újrázott az RMDSZ jelöltje  
2020. szeptember 27. – maszol.ro 

Megőrizte a polgármesteri tisztséget a Máramaros megyei Hosszúmezőn az RMDSZ, miután 

jelöltje, R. Fekete Lajos nyerte a vasárnapi helyhatósági választást. Az RMDSZ online 

eredményjelző térképe szerint a Tisza-parti községben sikerült újráznia az eddigi RMDSZ-es 

elöljárónak. Hosszúmező ez egyetlen település, a történelmi Máramarosban, ahol az RMDSZ 

polgármesterjelöltet állított, s egyben az egyedül, ahol még többséget alkot a magyarság.  

 

RMDSZ-számlálás: Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád, Kézdivásárhelyen Bokor 

Tibor a polgármester  
2020. szeptember 27.  

Olyan stádiumban van a szavazatok párhuzamos számlálása, hogy kijelenthetik: 

Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád és Kézdivásárhelyen Bokor Tibor jelenlegi polgármesterek 

fognak újrázni – jelentette ki a Maszol érdeklődésére Tamás Sándor.  Az RMDSZ háromszéki 

elnöke emlékeztetett: Kovászna megye 45 közigazgatási egységéből 40-ben állított 

polgármesterjelöltet. Az RMDSZ párhuzamos szavazatszámlálása szerint Előpatakon egy 

erdélyi unikum is születhet: Kovács László RMDSZ-es polgármesterjelölt megnyerheti 

harmadik mandátumát egy olyan faluban, ahol a magyar közösség aránya alig 9 százalékos.   
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132610-szavazokedv-udvarhelyszeken-bogoz-az-elen-zetelaka-a-sereghajto
https://szekelyhon.ro/aktualis/kampanyfonok-mocskos-volt-a-valasztas-napja-is-vasarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132615-tortenelmi-maramaros-hosszumez-n-ujrazott-az-rmdsz-jeloltje
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132617-rmdsz-szamlalas-sepsiszentgyorgyon-antal-arpad-kezdivasarhelyen-bokor-tibor-a-polgarmester
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132617-rmdsz-szamlalas-sepsiszentgyorgyon-antal-arpad-kezdivasarhelyen-bokor-tibor-a-polgarmester
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Az RMDSZ jelöltje nyert Gyergyószentmiklóson  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelhon.ro 

Gyergyószentmiklóson Csergő Tibor, az RMDSZ jelöltje nyerte meg a polgármester-

választást, nem hivatalos adatok szerint a tanácsosi listára leadott szavazatok többségét is a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjei szerezték meg. Első interjújában Csergő 

megköszönte a szavazók bizalmát, csapata munkáját és kijelentette, hogy szülővárosa, 

Gyergyószentmiklós minden polgárának vezetője kíván lenni, és mindent megtesz azért, hogy 

a várost visszatérítse a jó irányba. 

 

Arad megye: új helyszínen aratott győzelmet RMDSZ-es jelölt  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Az eddigiekhez képest egy új helyszínen is RMDSZ-es polgármester nyert Arad megyében a 

vasárnapi helyhatósági választásokon: az Arad melletti Sofronyán az eddigi alpolgármester, a 

szentpáli illetőségű Sandu Krisztián kapta a legtöbb szavazatot. Faragó Péter parlamenti 

képviselő, az RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke érdeklődésünkre elmondta: 

Kisiratoson Korondi-Józsa Erikának, Nagyiratoson Papp Attilának, Németperegen Kovács 

Imrének, Tőzmiskén pedig Haász Tibornak sikerült újabb polgármesteri mandátumot 

nyerniük. Az igazán nagy eredmény, hogy a román többségű Sofronyán a szentpáli RMDSZ 

jelöltje, Sandu Krisztián eddigi alpolgármester kapta a legtöbb szavazatot.  

 

Borboly és Korodi győzelme biztos, közösen tartottak sajtótájékoztatót 
2020. szeptember 28. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Borboly Csaba és Korodi Attila közösen tartottak sajtótájékoztatót, miután biztossá vált, hogy 

az önkormányzati választásokon 4 éves mandátumot nyertek, előbbi újrázni fog Hargita 

Megye Tanácsának élén, utóbbi Ráduly Róbert-Kálmánt váltja Csíkszereda 

polgármestereként. Borboly elmondta, Csíkszéken egyetlen település kivételével “mindenhol 

folytatódik az RMDSZ-es csapatmunka”, Tusnádfürdőn Butyka Zsolt független polgármester-

jelöltnek sikerült legyőznie Albert Tibort, az MPP eddigi polgármesterét. 

 

Antal Árpád magabiztosan nyert Sepsiszentgyörgyön 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

A párhuzamos szavazatszámlálás szerint Antal Árpád újabb mandátumot nyert 

Sepsiszentgyörgy polgármestereként – erősítette meg az Agerpresnek Tamás Sándor, az 

RMDSZ megyei szervezetének elnöke, Kovászna Megye Tanácsának elnökjelöltje. Tamás 

Sándor szerint Antal Árpád messze több szavazatot kapott, mint kihívói. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132623-az-rmdsz-jeloltje-nyert-gyergyoszentmikloson
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132620-arad-megye-uj-helyszinen-aratott-gy-zelmet-rmdsz-es-jelolt
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/borboly-es-korodi-gyozelme-biztos-kozosen-tartottak-sajtotajekoztatot/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/antal-arpad-magabiztosan-nyert-sepsiszentgyorgyon/
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Tamás Sándor negyedik mandátumát nyerte meg 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

A hivatalban lévő megyeitanács-elnök köszönetet mondott a szavazóknak és kijelentette: a 

megyei tanács a települések fejlődéséért dolgozik, és nem tesz különbséget a szerint, hogy 

magyar, vagy – a Bodza-vidék esetében – román a polgármesterük. 

 

Barót városát elveszítette az RMDSZ 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kovászna megyében a 45 közigazgatási egységből negyvenben indított polgármesterjelöltet az 

RMDSZ, és ezek többségében nyerni is tudott. A RMDSZ párhuzamos szavazatszámlálása 

szerint Baróton elveszítették a polgármesteri tisztséget, a korábbi elöljáró Lázár-Kiss Barna 

nem tudott újabb mandátumot szerezni. 

 

Bokor Tibor: valószínűleg meglesz a kétharmados többségünk a helyi tanácsban 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ párhuzamos számlálása szerint körülbelül 70-30% arányban Bokor Tibor 

jelenlegi RMDSZ-es polgármester nyerte a kézdivásárhelyi polgármester-választást Balázs 

Attila EMSZ-jelölt ellenében. A tanácsosi listákra is hasonló arányban érkeztek szavazatok, 

valószínűleg meglesz a kétharmados többségünk a helyi tanácsban – mondta el a 

Transindexnek az újraválasztott polgármester. 

 

Magyar polgármestere lesz Szászrégennek 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ színeiben induló Márk Endre Dezső nyerte a polgármester-választásokat 

Szászrégenben. Márk Endre Dezső eddig Szászrégen alpolgármestere volt. Szászrégen magyar 

lakossága 27 százalékosra tehető. Márk Endre a PSD-t erősítő Maria Precupot váltja, akit a 

Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) négy éves pereskedés után három évre eltiltotta a 

közszerepléstől, gyakorlatilag megtiltva az eddigi polgármesternek, hogy induljon a 

választásokon. 

 

Udvarhelyszék: tarolt Gálfi és csapata, az RMDSZ-nek a falvak maradtak  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Nem hivatalos részeredmények szerint elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi önkormányzati 

választásokon a POL polgármesterjelöltje a háromesélyes székelyudvarhelyi versenyben. Az 

RMDSZ jelöltjét, Derzsi Lászlót és az MPP színeiben induló Mike Levente Józsefet egyaránt 

maga mögé utasító Gálfi Árpád csapata a helyi tanácsban is kényelmes többséget szerzett. 

Összegezve: a következő négy évben Udvarhelyszéken 21 RMDSZ-es, három EMSZ-es, egy 

POL-os és egy független polgármester vezeti a térség három városát és 23 községét. Bár az 

RMDSZ-es polgármesterek száma nem változott, ezek kizárólag a községekből érkeznek  
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https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/tamas-sandor-negyedik-mandatumat-nyerte-meg/
https://szekelyhon.ro/aktualis/barot-varosat-elveszitette-az-rmdsz
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/bokor-tibor-valoszinuleg-meglesz-a-ketharmados-tobbsegunk-a-helyi-tanacsban/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/magyar-polgarmestere-lesz-szaszregennek/
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132628-udvarhelyszek-tarolt-galfi-es-csapata-az-rmdsz-nek-a-falvak-maradtak
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RMDSZ: új fejezet kezdődik Csíkszeredában  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Bár a konkrét szavazatszámok még nem ismertek, bejelentette győzelmét a helyhatósági 

választásokon Korodi Attila, az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje és Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának régi-új RMDSZ-es elnöke. A két politikus az RMDSZ csíkszeredai 

eredményváró rendezvényén a párhuzamos szavazatszámlálás alapján tette meg bejelentését. 

Korodi Attila a 2004 óta funkcióban lévő Ráduly Róbertet váltja Csíkszereda polgármesteri 

székében, Borboly Csaba pedig negyedik mandátumát kezdheti meg a Hargita megyei 

önkormányzat élén.  

 

Antal Árpád: az erdélyi magyar közösség történelmet írt  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Sepsiszentgyörgyön negyedik mandátumát szerezte meg Antal Árpád, aki a választások 

éjszakáján az RMDSZ eredményváró rendezvényén mondott győzelmi beszédében kifejtette: 

„elsősorban azért ünneplünk, mert a 2020-as önkormányzati választásokon történelmet írt az 

erdélyi magyar közösség”. A polgármester arra utalt, hogy 20 év után sikerült megnyerni 

Marosvásárhelyt, „azon túl, hogy megtartotta Maros és Szatmár megyét és Szatmárnémetit, 

valamint megnyerte Szászrégent”. Antal Árpád kifejtette: mindez sokkal fontosabb, minthogy 

Háromszéken kétharmados vagy egyszerű többséget szerzett az RMDSZ az 

önkormányzatokban. „Az, hogy Soós Zoltán megszerezte a marosvásárhelyi voksok több mint 

60 százalékát, túllépi az etnikai szavazás kérdését és új fejezetet nyit az erdélyi politikában és 

a román-magyar viszonyban” – jelentette ki. 

 

40 önkormányzatot nyert eddig az RMDSZ Maros megyében 

2020. szeptember 28. – maszol.ro 

A Maros megyei önkormányzatok közül negyvennél nyert polgármesteri tisztséget az RMDSZ 

színeiben vagy az RMDSZ támogatásával indult jelölt. Még legalább egy órába telik a 

szavazatok feldolgozása Maros megyében – jelentette be Péter Ferenc, a Maros megyei 

RMDSZ elnöke éjjel fél 2-kor. 

 

Péter Ferenc nyert Maros megyében 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

“Tisztelt Maros megyei állampolgárok: győztünk!” – jelentette be hétfő hajnali 

sajtótájékoztatón Péter Ferenc.  

 

Mégsem Bákó megyében határoznak Úzvölgye hovatartozásáról 
2020. szeptember 27. – Krónika 

Nem a Bákó megyei törvényszék hoz döntést abban a perben, amelyet Csíkszentmárton 

indított a község és Dormánfalva közötti, ezzel együtt Hargita és Bákó megye határának 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132630-rmdsz-uj-fejezet-kezd-dik-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132631-antal-arpad-az-erdelyi-magyar-kozosseg-tortenelmet-irt
https://szekelyhon.ro/aktualis/40-onkormanyzatot-nyert-eddig-az-rmdsz-maros-megyeben
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/hajnalban-megtudtuk-ki-lett-a-maros-megyei-tanacs-elnoke-video/
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megállapítása érdekében. A per helyszínét a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék jelöli ki.

 

Bukovszky: A kisebbségek tagjai is kipróbálhatják az elektronikus népszámlálást  
2020. szeptember 25. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Vasárnapig a nemzeti kisebbségek tagjai is kipróbálhatják az individuális elektronikus 

népszámlálás próbaverzióját. Erre Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos hívta fel a 

figyelmet a közösségi hálón. „A nemzetiségek szempontjából a népszámlálás kulcsfontosságú” 

– emelte ki. Bukovszky elmondása szerint az alkalmazás több nyelven is elérhető, az 

elektronikus űrlap kitölthető magyar, roma, ruszin, ukrán, német, angol és francia nyelven is. 

A kitöltésre szeptember 27-ig van lehetőség az alábbi honlapon. „A tervek szerint október 

közepén indul a gyakorlati kérdésekről tájékoztató kampány az egyes nemzeti kisebbségek 

nyelvén” – fűzte hozzá a kormánymegbízott. A 2021-es népszámlálás során az állampolgárok 

egy második nemzetiséget is feltüntethetnek majd. 

 

Partnerséget építünk – Interreg Kisprojekt a szőgyéni és az esztergomi iskolák 

közreműködésével 
2020. szeptember 25. – Felvidék Ma 

Folytatódott az Ecocenter Alapítvány és a Szőgyén község önkormányzata által nyújtott 

pályázat lebonyolítása, mely a környezettudatosság jegyében valósul meg augusztustól 

decemberig bezáróan. A határon átnyúló pályázat partnerei a szőgyéni önkormányzat által 

működtetett Csongrády Lajos Alapiskola és az esztergomi Mindszenty József Katolikus 

Általános Iskola és Óvodatanintézmény. A Partnerséget építünk program segíti az 

egészségtudatos magatartás fejlesztését, a fenntartható életmód meghonosítását, amit a 

természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos oktatásokkal, szemléletformálással, az 

egészséges életmódra való neveléssel kíván elérni. 

 

MKP-tisztújítás a Komáromi és a Szenci járásban 
2020. szeptember 26. – Ma7.sk 

Ma tartotta tisztújító, járási konferenciáját az MKP Komáromban, a héten megválasztották a 

Szenci járás új elnökségét is. A komáromi járási elnöki posztért hárman, Becse Norbert 

(Naszvad), Domin István (Izsa) és Nagy György (Komárom) szálltak versenybe, a komáromi 

jelölt azonban visszalépett. Becsére 71, míg Dominra 20 szavazat érkezett, ami azt jelenti, 

hogy a korábbi járási elnök további négy évig vezetheti a Komáromi járási elnökséget. 

Alelnököket egyelőre nem választott a járási konferencia, erre majd az elnökség első hivatalos 

ülésén kerül sor – tájékoztatta a ma7-et Gyarmati Tihamér, a járási elnökség tagja. 
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https://felvidek.ma/2020/09/bukovszky-a-kisebbsegek-tagjai-is-kiprobalhatjak-az-elektronikus-nepszamlalast/
https://felvidek.ma/2020/09/partnerseget-epitunk-interreg-kisprojekt-a-szogyeni-es-az-esztergomi-iskolak-kozremukodesevel/
https://felvidek.ma/2020/09/partnerseget-epitunk-interreg-kisprojekt-a-szogyeni-es-az-esztergomi-iskolak-kozremukodesevel/
https://ma7.sk/tajaink/mkp-tisztujitas-a-komaromi-jarasban-becse-maradt-az-elnok-az-elnoksegbe-azonban-uj-nevek
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Icsó Valéria, a Borostyán Néptáncműhely vezetője kapta az idei Szlovákiai Civil 

Becsületrend-díjat 
2020. szeptember 26. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás szeptember 26-án hatodszor adta át a 

Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat a komáromi Kultúrpalota dísztermében. A kuratórium ez 

alkalommal 4 jelölt közül a dernői Icsó Valériát, a Rozsnyói járásban hozzávetőleg 180 taggal 

tevékenykedő Borostyán Néptáncműhely vezetőjét tartotta legméltóbbnak az elismerésre. 

 

Kitüntették Méry Gábor könyvkiadót 
2020. szeptember 26. – MTI, Ma7.sk 

A politikai akaratnak, az emberek és közösségeik tetteinek együttesen köszönhető, hogy 

„ismét a miénk a magyarság egységének tudata és öröme” - mondta a pénzügyminiszter 

szombaton Esztergomban, ahol Szent István-díjjal tüntették ki Méry Gábor felvidéki 

könyvkiadót. Varga Mihály kiemelte: „Az a törvény, melyet nemzeti összetartozásunkról a 

polgári, nemzeti kormány alkotott, a magyarok nagy többségének közös akaratát, közös 

érzését fejezi ki.” A szabadságért, függetlenségért és a magyarság összetartozásáért folytatott 

évszázados küzdelem után különösen erős jelentése van az összmagyarságért véghezvitt 

tettnek - jelentette ki a miniszter. 

 

Berényi mégsem lett Kollár tanácsadója 
2020. szeptember 27. – Új Szó 

Berényi József, az MKP általános alelnöke lapunknak úgy nyilatkozott, a szlovák sajtóban 

megjelent információkkal ellentétben nem lett Boris Kollár (Sme rodina) házelnök 

tanácsadója. Vasárnap a szlovák közszolgálati hírügynökség, a TASR közölte egy rövidhírben, 

hogy Berényi a házelnök szolgálatába lépett. Michaela Jurcová, Kollár szóvivője az 

ügynökségnek arról beszélt, Berényi külső tanácsadói tisztséget tölt be, ahogy Anton Hrnko, 

az SNS korábbi parlamenti képviselője is. Berényi azonban az Új Szó-nak tagadta, hogy 

bármilyen tanácsadói kapcsolatban lenne Kollárral. „Soha nem kért fel tanácsadónak, csak 

annyit mondott, ha magyarországi partnerrel fog tárgyalni, akkor kikéri a véleményemet” – 

mondta az MKP-s politikus, és hozzátette, Kollár ilyen esetben azért fordulhat hozzá, mert 

egyébként a miniszterelnök, Igor Matovič (OĽaNO) tanácsadójának szerepét valóban betölti. 

 

Padé: Átadták a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör nyári színpadát 
2020. szeptember 26. – Vajdaság Ma 

Ünnepélyes keretek között adták át ma délután Padén a Takáts Rafael Magyar Kultúrkör 

nyári színpadát, amely a Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően épülhetett 

meg a kultúrkör székházának udvarán. Az eseményre a Keszég Károly Emléknap keretében 

került sor, amelyen átadták az idei Közegellenállás riportpályázat díjait is. V
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https://ma7.sk/tajaink/icso-valeria-a-borostyan-neptancmuhely-vezetoje-kapta-az-idei-szlovakiai-civil-becsuletrend
https://ma7.sk/tajaink/icso-valeria-a-borostyan-neptancmuhely-vezetoje-kapta-az-idei-szlovakiai-civil-becsuletrend
https://ma7.sk/hethatar/kituntettek-mery-gabor-konyvkiadot
https://ujszo.com/kozelet/berenyi-megsem-lett-kollar-tanacsadoja
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25651/Pade-Atadtak-a-Takats-Rafael-Magyar-Kulturkor-nyari-szinpadat.html
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Rendhagyó könyvbemutató volt Begaszentgyörgyön 
2020. szeptember 26. – Vajdaság Ma 

Háromnyelvű kiadvány látott napvilágot, szerb, magyar és román nyelven jelent meg a 

Történelmi migrációk Begaszentgyörgy község területén című kötet, amelynek bemutatóját 

tegnap tartották meg Begaszentgyörgyön. A begaszentgyörgyi önkormányzat felismerte ennek 

a témának a fontosságát, és hozzájárult a képviselő-testület nemzeti közösségekkel megbízott 

tanácsával, valamint a Branko Radičević Könyvtárral együtt ahhoz, hogy feltárják a község 12 

településén, az utóbbi három évszázadban lezajlott migrációkat. 

 

A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata bronzérmes 

lett a Határtalanul vetélkedőn 
2020. szeptember 25. – Vajdaság Ma 

Budapesti, felvidéki, vajdasági és székelyföldi osztályok győzelmével ért véget a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett Nagy Nyári 

Határtalanul Vetélkedő, amelynek döntőjét a járványhelyzet miatt online tartották. A 

vetélkedő első helyezettje a budapesti Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola csapata lett. A második helyen a felvidéki Királyhelmeci Gimnázium végzett, a 

harmadik helyen pedig holtverseny alakult ki egy vajdasági és egy székelyföldi csapat között: 

Zentáról a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium csapata, Csíkszeredából pedig a 

Márton Áron Főgimnázium csapata nyerte el a bronzérmeseknek járó díjat. 

  
Exkluzív interjút adott Szijjártó Péter a TV 21 Ungvárnak 
2020. szeptember 27. – karpat.in.ua 

Exkluzív interjút adott Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter K. Debreceni 

Mihálynak a TV 21 Ungvár Kibeszélő című műsorában. A miniszter beszélt az ukrán-magyar 

kapcsolatok jelenlegi állásáról, valamint a magyar kormány egészségügyi 

segélyszállítmányáról is. Emellett szót ejtett a KMKSZ kimagasló közéleti szerepéről, a 

választások fontosságáról, de arról is, hogy mennyire jó érzés volt számára átvenni 

Beregszászban a Rákóczi-díjat. A beszélgetést követően stúdiónk vendége Brenzovics László, 

akivel együtt elemezzük a miniszteri látogatást. 

 

Brenzovics László: rendkívüli fontossággal bíró bejelentéseket tett Szijjártó 

Péter 

2020. szeptember 28. – karpat.in.ua 

Rendkívüli fontossággal bíró bejelentéseket tett Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztere. Ezt emelte ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke a TV21 Ungvár Kibeszélő című műsorában.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25649/Rendhagyo-konyvbemutato-volt-Begaszentgyorgyon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25647/A-zentai-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnazium-es-Kollegium-csapata-bronzermes-lett-a-Hatartalanul-vetelkedon.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25647/A-zentai-Bolyai-Tehetseggondozo-Gimnazium-es-Kollegium-csapata-bronzermes-lett-a-Hatartalanul-vetelkedon.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=11389&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=11408&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=11408&lang=hu
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Kárpátaljára látogatott az államfő 
2020. szeptember 26. – karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Kétnapos munkalátogatásra érkezett Kárpátaljára Volodimir Zelenszkij, államfő. Az első 

napon meglátogatta a Nagy építkezés projekt keretében felújított létesítményeket, a 

határátkelőket és az ungvári repteret. Az itteni látogatást megelőzően Zelenszkij Szlovákiában 

járt, ahol találkozott a köztársasági elnökkel, Zuzana Čaputovával. 

 

Felújított családorvosi rendelőt adtak át Újakliban 
2020. szeptember 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Az emberek számára kulcsfontosságú objektum ünnepélyes átadására került sor Újakliban 

szeptember 25-én. A „Kárpátaljai magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása” 

program keretében megújult, s immár méltó körülmények között fogadja a pácienseket az 

újakli családorvosi rendelő. 

 

Megújult a Fertősalmási Általános Iskola 
2020. szeptember 26. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A „Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján” nemzetközi 

fejlesztési projekt keretében Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma pénzügyi 

támogatásával, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány (KMFA) és a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével felújított általános iskolát adtak át 

szeptember 25-én Fertősalmáson. A beruházás kiterjedt a külső homlokzat felújítására 

szigeteléssel 1 100 137 hrivnya értékben. 

 

Fontos fejlesztésekről tanácskozott Brenzovics László Batáron és 

Nevetlenfaluban 
2020. szeptember 25. – Kárpátalja 

Az elmúlt években hatalmas változásoknak lehetünk tanúi, ugyanis Kárpátalja-szerte számos 

fejlesztés, felújítás és beruházás ment végbe a magyar kormány támogatásának köszönhetően 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével. A munka azonban 

nem áll meg, a különböző objektumok rekonstrukciója tovább folytatódik. 

 

Gál István – Egy politikus falugazdász 
2020. szeptember 27. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság egy újabb nagy megmérettetés előtt áll, hisz létérdekünk, hogy a 

rohamosan közeledő helyhatósági választások eredményeként nemzetrészükért és kisebb 

közösségükért tenni akaró s tudó személyeket válasszunk meg a magyar többségű kistérségek 

polgármestereinek és községi tanácsi képviselőinek. S az is elérendő célkitűzés, hogy a 

kárpátaljai tömbmagyarság nagyobbik részét is magába foglaló, bár már csak 40 százalékban 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=11336&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/09/26/felujitott-csaladorvosi-rendelot-adtak-ujakliban
https://karpataljalap.net/2020/09/26/megujult-fertosalmasi-altalanos-iskola
https://karpataljalap.net/2020/09/25/fontos-fejlesztesekrol-tanacskozott-brenzovics-laszlo-bataron-es-nevetlenfaluban
https://karpataljalap.net/2020/09/25/fontos-fejlesztesekrol-tanacskozott-brenzovics-laszlo-bataron-es-nevetlenfaluban
http://politic.karpat.in.ua/?p=11397&lang=hu
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magyarlakta kibővített Beregszászi járás tanácsának elnöke is egy érdekeinkért kiálló, 

nemzetrészünk soraiból kikerülő személy legyen. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 25. – Kossuth Rádió 

 

24 órás kampánycsend előzi meg a romániai önkormányzati választásokat. A 

kampányértékelők tehát már megtörténtek. Oláh-Gál Elvira RMDSZ jelölteket, illetve 

elsőként Kelemen Hunort, a szövetség elnökét kérte mikrofon elé. 

 

A vasárnapi romániai önkormányzati választás kapcsán az egyik legnagyobb érdeklődés a 

marosvásárhelyi polgármester-választást kíséri, hiszen 13 jelölt versenyez a polgármesteri 

székért. Köztük az egyik legesélyesebb Soós Zoltán, független jelölt, akit az RMDSZ és az 

Erdélyi Magyar Szövetség is támogat.  A város életében, a városvezetésben - 20 év után most 

először mutatkozik esély a változásra - nyilatkozta Soós Zoltán, aki külön interjút adott a 

Határok nélkül-nek. Beszélgetőtársa Erdei Edit Zsuzsánna volt. 

 

Egy helyszínen indít polgármester-jelöltet a helyhatósági választásokon az RMDSZ 

Történelmi Máramaros megyei szervezete. Béres István elnök szerint az érdekképviselet a 

közösség és - ezáltal - a szavazótábor elöregedésével találta szemben magát.  

 

Felvidéken, a rozsnyói magyarság az elmúlt 10 esztendőben a nyelvhatár szélére sodródott. A 

folyamat lassítására a város maroknyi református gyülekezete, a magyar kormány 

támogatásával, bölcsőde és óvoda építésébe kezdett. 

 

Alig két héttel a romániai tanévkezdés után, a koronavírus-járvány minden eddigi gyakorlatot 

felülírt, mert az iskoláknak számos járványügyi intézkedést is be kell tartaniuk a fertőzések 

elkerülése érdekében. A temesvári Bartók Béla líceumban is komoly szervezési munka előzte 

meg a tanévkezdést.  

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-25_18-02-00&enddate=2020-09-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-25_18-02-00&enddate=2020-09-25_18-40-00&ch=mr1
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A közép-bánáti Torontáltordán 12. alkalommal rendezték meg a Kukoricafesztivált. Kevesebb 

vendég volt ugyan, de a régi lelkesedéssel végezte mindenki a feladatát. A versenyzők 

igyekeztek hitelesen bemutatni a hagyományokat, kézzel végezték el a kukorica betakarítását 

és megszervezték a Hagyományos ízek főzőversenyét is. A rendezvényt hivatalosan Pásztor 

István, a tartományi parlament és a VMSZ elnöke nyitotta meg. 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 26. – Kossuth Rádió 

 

Három évtizedes fennállását ünnepli a nagyváradi Euro Foto Art Galéria. Ez az egyetlen 

fotókiállításokat szervező egyesület Romániában, amely harminc éve folyamatosan működik 

és nyit meg tárlatokat. A világ minden részéről 64 partnerszervezettel működnek együtt. Az 

elmúlt 30 év alatt 586 nemzetközi kiállítást nyitottak meg az egyesület égisze alatt, amelyeken 

a világ minden részéről képviseltették magukat művészek. Így az érdeklődő több mint 45.000 

színes és fekete-fehér művészfotót láthatott.  

 

Rendhagyó kiállításon láthatták Székelyföldön az örmény Komitas életét, munkásságát, 

amelyet   Bartók Béla  életpályájával, művészetével állítottak párhuzamba a szervezők. Ahogy 

Bartók nélkül a magyar népzene nagy része mára feledésbe merült volna, úgy Komitas nélkül 

az örmény, kurd, török, szír dallamok java része is ismeretlen lenne az utókornak. A különös 

személyiségről és kiállításról beszélgettünk az erdélyi magyar-örmények szövetségének 

elnökével. 

 

A kisiratosi búcsú részeként, Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe alkalmából tartott 

vasárnapi szentmisén megáldották a kívül-belül felújított római katolikus templomot. Az 

Arad megyei, magyar határ menti községben hálát adtak a Fennvalónak a megvalósításért és 

köszönetet mondtak a támogatóknak, hogy a templomépítés 140. évfordulójára sikerült 

befejezni a nagyszabású felújítást. A koronavírus-járvány némileg közbeszólt, mivel a 

egyházmegye püspöke nem tehetett eleget a meghívásnak, a hívek egy része pedig csak a 

templomkertből követhette a ceremóniát. Az ünnepélyességet azonban mindez nem 

csökkentette – derül ki összeállításunkból. 

 

Zajta ma a határ túloldalán lenne, ahogyan Trianont követően pár hónapig valóban 

Romániához tartozott, ha Gál Lajos iskolaigazgató, kántortanító nem veszi észre, hogy a 

térképen határt valójában odébb húzták meg. Kitartó munkával, jó sok diplomáciai érzékkel 

végül visszaszerezte nekünk a települést. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-26_04-30-00&enddate=2020-09-26_05-08-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-26_04-30-00&enddate=2020-09-26_05-08-00&ch=mr1
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legutóbbi megyenapján  az ünnepség keretében felavatták 

Sándor Attila, székelyudvarhelyi fafaragó szoborcsoportját, amely összetartozó családot, 

hazáért küzdő katonát és a soha el nem feledhető Nagy Magyarországot ábrázolja. Sándor 

Attila alkotóval, Orbán Balázs miniszterhelyettessel és Zajta polgármesterével, Kosztya 

Zoltánnal beszélgettünk még a leleplezés előtti percekben. 

 

A Tokos zenekar koncertje zárta a Mérai Csűrfesztivál lájt kiadását. Négy napos 

koncertsorozat, fotókiállítás és népzenei mesterkurzus szerepelt az idei műsoron. A 

koronavírus miatt maga a fesztivál elmaradt, de a szervezők mindenképp kárpótolni akarták a 

rajongókat. Összeállításunkból úgy tűnik, sikerrel. 

 

Öt kontinens 

2020. szeptember  26. – Duna World 

 

Székely kolónia Floridában 

Örök nyár, pálmafák, óceán – szinte mindannyiunknak ez jut eszébe Key Westről, Amerika 

legdélebbi csücskéről, a közkedvelt és egzotikus szigetről. Innen már csak 90 mérföld Kuba, 

és Hemingwaynek is van itt emlékháza. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy az 

óceánparti szigetet számos magyar választotta második hazának, s a kétezres évek dereka óta 

egész kolóniája telepedett meg itt a székelyföldi magyaroknak. A kétlaki életet élő 

székelyudvarhelyi fotós, Tamás Kinga kalauzolt bennünket az “örök nyaralás” sokak által 

vágyott világába. 

 

Temesvári házaspár Ausztráliában 

Temesvárról egészen Ausztráliáig vitte az útja Skotzander Istvánt, aki az 1960-as évek 

közepétől, nyugdíjba vonulásáig vegyészmérnökként dolgozott új hazájában. Pista bácsi 86 

éves, de ma is aktívan éli a nyugdíjasok életét: horgászik, minden nap kajakozik a közeli 

öbölben.  Vegyészmérnöki diplomájának köszönhetően egy óriás cégnél végigjárta a szakmai 

ranglétrát, és a cég alelnökeként ment nyugdíjba. 

 

Zürichi Magyar Katolikus Misszió  

Az 1985-ben alapított Zürichi Magyar Katolikus Misszió különleges helyet foglal el a svájci 

missziók körében. A katolikus hitélet biztosítása mellett fontos célkitűzései közé tartozik a 

svájci magyarság összefogása és segítése, a magyar gyökerek, hagyományok szépségeinek és 

értékeinek megtartása, valamint a többi magyar szervezettel való jó kapcsolat és 

együttműködés 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2020-09-26-i-adas/
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Nürnbergi magyar iskola –Pereszlényi Erika 

Tavasszal a COVID járvány Németországban is ellehetetlenítette a hagyományos oktatást, így 

a vakációt követően a nürnbergi magyar iskola kis tanulói különösen várták az őszi 

iskolakezdést.    

 

Ljungby magyarok 

Nem véletlenül nevezik többen is „kis Erdélynek” a svédországi Ljungby-t (ejtsd: jüngbüt). A 

település alig húszezres lakosságának ugyanis mintegy tíz százaléka magyar. Hogy mennyien 

is vannak ott élő honfitársaink, pontosan nem tudni. Az első erdélyi fecskék még a hatvanas 

évek végén érkeztek meg a kisvárosba, ahol  olyan összetartó közösség alapjait rakták le, 

amelynek országszerte csodájára járnak a skandináv államban. Következő összeállításunkban 

a helyi Petőfi Magyar Egyesületet mutatjuk be önöknek. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. szeptember  27. – Kossuth Rádió 

 

Bútorfestő műhely Alsószéliben 

Ilyen régi bútordarabokat készít az Alsószeliben élő Varjú Árpád. A felvidéki fiatal eredeti 

szakmája szerint tanár, ám az idő múlásával úgy döntött, visszatér gyökereihez és kitanul egy 

mesterséget. A választása az asztalosságra esett. Árpád nem akármilyen darabokat, régi 

magyar bútorokat készít kedvesével közösen. 

 

Rönkházépítő Ferenczi-család 

Gyakran kezdődik lóháton a nap a gyergyóújfalvi Ferenczi családban. Tilla a négytagú család 

kedvence, mondhatni szenvedélye, része a Ferenczi-filozófiának, mely érvényes mindenre: 

munkára, pihenésre, és a feltöltődésre is. Az őstörténet és a teremtéstörténet is arról szól 

hittel vagy hit nélkül, hogy az ember a természetbe született bele, és a természet az nem egy 

díszlet, hanem egy nagyon fontos kelléke az ember belső egyensúlyának. Minél inkább együtt 

élünk a teremtett világgal, annál inkább önmagunk vagyunk, annál inkább ember az ember. 

 

Vadvölgy Panzió 

Az őstörténet és a teremtéstörténet is arról szól hittel vagy hit nélkül, hogy az ember a 

természetbe született bele, és a természet az nem egy díszlet, hanem egy nagyon fontos 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-09-27-i-adas-3/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-09-27-i-adas-3/
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kelléke az ember belső egyensúlyának. Minél inkább együtt élünk a teremtett világgal, annál 

inkább önmagunk vagyunk, annál inkább ember az ember. 

 

X. Brassói Napok 

Brassóban, a Kárpát-kanyar legnagyobb városában családiasra sikerült a tizedik Magyar 

Napok hivatalos megnyitója, hiszen a korlátozások miatt kevesebben vehettek részt az elmúlt 

kilenc ünnepet felelevenítő fotókiállításon. A Brassói Magyar Napok azért fontos, mert a 

találkozások ünnepe. Találkoznak a brassói magyarok egymással és találkoznak a kultúrával, 

azzal a kultúrával, amely megtart minket, és az együvétartozásunkat fejezi ki újból és újból. 


