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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Több polgármesteri széket szerzett meg az RMDSZ, mint négy évvel ezelőtt 
2020. szeptember 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Növelte polgármesterei számát a vasárnap rendezett helyhatósági választáson az RMDSZ – 

jelentette be hétfő délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a szövetség 

elnöke. A politikus elmondta: még nincsenek meg a végleges eredmények, de az alakulat 

máris 199 polgármesteri mandátumot szerzett, néggyel többet, mint négy évvel ezelőtt. Ehhez 

adódik hozzá az a 8-10 polgármesteri mandátum, amelyet az RMDSZ által támogatott 

függetlenek, köztük a marosvásárhelyi Soós Zoltán szereztek. A polgármesteri címek mellett 

az RMDSZ önkormányzati képviselői mandátumainak számát is növelte, ezért Kelemen 

Hunor összességében jónak értékelte a szövetség választási szereplését.  

 

Az EMSZ tíz polgármesteri tisztséget szerzett 
2020. szeptember 28.  –MTI, Mandiner, Index, Webrádió, PestiSrácok, Erdély Ma, Maszol, 

Krónika, Transindex 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tíz polgármesteri tisztséget szerzett a vasárnap tartott 

önkormányzati választásokon, és további három független jelöltett segített hozzá a választási 

győzelemhez - közölte hétfő délutáni nagyváradi sajtótájékoztatóján Csomortányi István, a 

szövetség társelnöke. A társelnök fontos sikernek tartotta, hogy az EMSZ jelöltje szerezte meg 

a polgármesteri tisztséget több székelyföldi kistérségi központban. Megemlítette: 

Székelykeresztúron Koncz Hunor Jánost, Szentegyházán Lőrincz Csabát választották 

polgármesternek. A szövetség sikereként mutatta be azt is, hogy a hozzájuk köthető független 

jelöltet, Benedek Huszár Jánost választották Barót polgármesterévé. 

 
Az előzetes eredmények alapján Emil Boc marad Kolozsvár polgármestere, Alin 

Tișe is újrázik a megyei tanács élén 
2020. szeptember 28. – Krónika 

Továbbra is a liberális párti Emil Boc és Alin Tişe vezeti Kolozsvárt, illetve Kolozs megyét a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) párhuzamos szavazatszámlálása szerint. Az Agerpres 

beszámolója szerint a megye 228 szavazókörzete (a 665-ből) eredményének összesítése 

alapján Alin Tişe a szavazatok 49,40%-át szerezte meg. Őt követi a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) jelöltje, Alexandru Cordoş 14,4%-kal, majd az RMDSZ-es Vákár István (11,23%), és az 

Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja Szövetség 

(USR-PLUS) jelöltje, Cătălin Sălăgean (8,40%) következik. A jelen feldolgozottság mellett a 

Kolozs megyei tanácsban a PNL-nek 45,42%-a, a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) 14%-a, az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-polgarmesteri-szeket-szerzett-meg-az-rmdsz-mint-negy-evvel-ezelott
https://webradio.hu/hirek/kulfold/rovidhr-romaniai-valasztas-az-emsz-tiz-polgarmesteri-tisztseget-szerzett
https://kronikaonline.ro/belfold/az-elozetes-eredmenyek-alapjan-emil-boc-marad-kolozsvar-polgarmestere-alin-tie-is-ujrazik-a-megyei-tanacs-elen
https://kronikaonline.ro/belfold/az-elozetes-eredmenyek-alapjan-emil-boc-marad-kolozsvar-polgarmestere-alin-tie-is-ujrazik-a-megyei-tanacs-elen
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RMDSZ-nek 11,3%-a, az USR PLUS-nak 7,54%-a van. A kolozsvári helyi tanácsban a sorrend 

PNL - 56%, USR PLUS - 15,33%, RMDSZ - 10,65%, és PSD - 8,34%. 

 

Florin Birta Nagyvárad új polgármestere, 74 százalékos liberális többség a 

városi közgyűlésben 
2020. szeptember 28. – Krónika, maszol.ro 

A nagyváradiak szavazatainak elsöprő többségével, 70,13 százalékkal nyert a vasárnapi 

helyhatósági választásokon polgármesteri mandátumot Florin Birta hivatalban levő 

alpolgármester a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben. Az RMDSZ-nek négy mandátuma 

marad a városi közgyűlésben, az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) nem sikerült 

megugrania a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. 

 

A PNL és az USR-PLUS közös jelöltje győzött Besztercén, kudarcot vallott az 

RMDSZ-szel felálló baloldali koalíció 
2020. szeptember 28. – Krónika 

A besztercei választási iroda végleges eredményei szerint a PNL, az USR és a PLUS közös 

jelöltje, Ioan Turc kap polgármesteri megbízást a következő négy évre – számol be az 

Agerpres. Ioan Turc a Nemzeti Liberális Párt Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke. 

Az összesített adatok szerint az érvényes szavazatok 41,84%-át kapta meg a vasárnapi 

helyhatósági választásokon. A PSD, az ALDE, az RMDSZ és a Pro Románia közös jelöltje, 

Cristian Niculae jelenlegi alpolgármester a voksok 25,33%-ával a második helyre került. 

 

A következő négy évben eggyel kevesebb megyét vezethet RMDSZ-es 

tanácselnök 
2020. szeptember 28. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négy erdélyi megyét vezethet az elkövetkező ciklusban az RMDSZ színeiben megválasztott 

tanácselnök a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján. A vasárnapi helyhatósági 

választásokat követően Hargita megyében Borboly Csaba, Kovászna megyében Tamás Sándor 

szerzett újabb elnöki mandátumot a szavazatok elsöprő többségével. Sikerült újráznia 

Szatmár megyében Pataki Csabának és Maros megyében Péter Ferencnek is.  

 

Kiesik az RMDSZ a brassói városi tanácsból, pengeélen táncol a megyei 

képviselet 
2020. szeptember 28. – Krónika 

Az RMDSZ brassói városi tanácsosi listája csupán a szavazatok 4,69 százalékát szerezte meg a 

vasárnapi helyhatósági választásokon, így tulipános képviselet nélkül marad a Cenk alatti 

város, mivel a szövetség nem érte el az 5 százalékos választási küszöböt. „253 szavazat 

hiányzott ahhoz, hogy Brassóban magyar képviselete legyen a közösségnek. Az eredmények 

nem véglegesek, az RMDSZ megtesz mindent, amit lehet: a lehetőségek szerint kérjük a 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-birta-nagyvarad-uj-polgarmestere-74-szazalekos-liberalis-tobbseg-a-varosi-kozgyulesben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/florin-birta-nagyvarad-uj-polgarmestere-74-szazalekos-liberalis-tobbseg-a-varosi-kozgyulesben
https://kronikaonline.ro/belfold/a-pnl-es-az-usr-plus-kozos-jeloltje-gyozott-besztercen-kudarcot-vallott-az-rmdsz-szel-felallo-baloldali-koalicio
https://kronikaonline.ro/belfold/a-pnl-es-az-usr-plus-kozos-jeloltje-gyozott-besztercen-kudarcot-vallott-az-rmdsz-szel-felallo-baloldali-koalicio
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kovetkezo-negy-evben-eggyel-kevesebb-megyet-vezethet-rmdsz-es-tanacselnok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-kovetkezo-negy-evben-eggyel-kevesebb-megyet-vezethet-rmdsz-es-tanacselnok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kiesik-az-rmdsz-a-brassoi-varosi-tanacsbol-pengeelen-tancol-a-megyei-kepviselet
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kiesik-az-rmdsz-a-brassoi-varosi-tanacsbol-pengeelen-tancol-a-megyei-kepviselet
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szavazatok újraszámolását. A mai adatok szerint a brassói magyar közösség képviselet nélkül 

marad Brassó önkormányzatában” – közölte hétfőn Facebook-oldalán az RMDSZ Brassó 

megyei szervezete. Négy évvel ezelőtt a szövetség városi listájára a szavazók 6,39 százaléka 

voksolt, így két tanácsos tevékenykedhetett az önkormányzatban. 

 

Szintén szinte nyert az RMDSZ: 13 szavazaton múlott a siker  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Elveszítette a polgármesteri tisztséget az RMDSZ az Arad megyei Szinte községben, ahol 

Erdős Bálint személyében a 2009-es időközi választás óta volt elöljárója a szövetségnek: a 

vasárnapi helyhatósági választáson 13 szavazat különbséggel győzött a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) jelöltje, Ciprian Ban. Erdős Bálint érdeklődésünkre kijelentette: tudomásul veszi az 

eredményt, nem bántja a vereség, hiszen ajándékként tekint arra a 11 évre, amíg 

polgármestere lehetett a Szintéből, Szapáryligetből és Ágyából álló községnek. „Nincs miért 

szégyenkeznem, emelt fővel távozom” – mondta.  

 

Korodi Attila 72,66 százalékkal nyert Csíkszeredában  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a szavazatok nagy többségét megszerezve nyerte el 

Csíkszereda polgármesteri székét az RMDSZ jelöltje, Korodi Attila. A városi tanács 

testületében a választási eredmények véglegesítése előtt ugyancsak nagyarányú RMDSZ-

többség körvonalazódik. Csíkszeredában a 46,02 százalékos országos átlaghoz képest 

alacsonyabb arányban, a szavazásra jogosultak mindössze 32,27 százaléka járult az urnák elé.  

 

Először nyert polgármesteri széket Bákó megyében az RMDSZ  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, transindex.ro 

Oltean Péter személyében első alkalommal lesz RMDSZ-es polgármestere a Bákó megyében 

található Gyimesbükk községnek. A magyarság számaránya alig éri el a 50 százalékot az 

1968-as megyésítés alkalmával a moldvai megyéhez csatolt településnek. Borboly Csaba 

megyeelnök társaságában jelentette be hétfőn délelőtt választási győzelmét Oltean Péter, 

Gyimesbükk RMDSZ-es polgármesterjelöltje. A községet először vezetheti a szövetség 

színeiben versenybe szálló politikus. „Úgy gondolom, hittel és bátorsággal nekiindulva 

tudtunk győzni ezen a választáson” – fogalmazott az új polgármester, aki Görbe Vilmos, PNL-

s polgármestert váltja.  

 

Végleges: Márk Endrét választották meg Szászrégen polgármesterévé  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, Krónika 

Az Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltje, Márk Endre nyerte el Szászrégen 

polgármesteri tisztségét a vasárnapi helyhatósági választásokon a voksok 44,30 százalékának 

(6242 szavazat) megszerzésével. Fő riválisa, a nemzeti liberális párti Gabriel Toncean 4649 

(32,9 százalék) szavazatot kapott. Az RMDSZ nyolc helyi tanácsosi helyet is megszerzett a 19-
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132638-szinten-szinte-nyert-az-rmdsz-13-szavazaton-mulott-a-siker
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132652-korodi-attila-72-66-szazalekkal-nyert-csikszeredaban
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132663-el-szor-nyert-polgarmesteri-szeket-bako-megyeben-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132668-vegleges-mark-endret-valasztottak-meg-szaszregen-polgarmestereve
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ből, a PNL-nek szintén nyolc tanácsosa lehet, a PSD-ALDE szövetség pedig három jelöltet 

juttatott be a helyi tanácsba.  

 

Csak Gyergyószentmiklóson van nagy változás 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Nincs számottevő változás gyergyószéken az elért eredményeket illetően, újrázni tudtak a már 

tisztségben levő polgármesterek. Gyergyószentmiklóson az RMDSZ került többségbe az 

önkormányzati-képviselő-testületben. 

 

Polgármesteri és listás eredmények Háromszékről 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Újrázott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, és Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke is újabb mandátumot nyert az intézmény élén a vasárnapi helyhatósági 

választásokon. Munkatársunk jelenti a háromszéki városok eredményeit, képviselő-testületi 

eloszlással. 

 

Ráduly Róbert átadja a stafétát, a két lehetséges alpolgármester nevét is 

elárulta 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Csíkszereda leköszönő polgármestere gratulált Korodi Attilának a fölényes győzelemért, 

ugyanakkor elárulta: egy ideig nem vállal közfeladatokat. Elmondta ugyanakkor, hogy 

várhatóan kik lesznek majd Csíkszereda jövőbeni alpolgármesterei. 

 

Pașcan figyelni fog, Maior tanácsosként folytatja, Florea végképp búcsúzik 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Facebook-bejegyzésekben és nyílt levelekben köszönték meg a szavazóknak a bizalmat, illetve 

osztották meg gondolataikat a marosvásárhelyi és Maros megyei helyhatósági választás 

vesztesei. A Polgári Mozgalom Pártjának (PMP) marosvásárhelyi polgármesterjelöltje, 

Marius Pașcan már vasárnapra éjjel gratulált Soós Zoltánnak, aki fölényesen nyerte meg a 

polgármester-választást Marosvásárhelyen. Pașcan sok sikert kívánt a megyeszékhely új 

polgármesternek, és reményét fejezte ki, hogy Soós Zoltán nem fogja követni RMDSZ-es 

elődjei nyomdokait. 

 

Marossy Zoltán: teljes megújulásra van szükség a Temes megyei RMDSZ-

szervezetekben  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Katasztrofálisnak nevezte a vasárnapi helyhatósági választásokon elért eredményeket 

Marossy Zoltán, az RMDSZ Temes megyei szervezetének elnöke, aki az alapszervezetek teljes 

megújulását szorgalmazta. Nem jutott be a temesvári képviselőtestületbe az RMDSZ, holott 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csak-gyergyoszentmikloson-van-nagy-valtozas
https://szekelyhon.ro/aktualis/polgarmesteri-es-listas-eredmenyek-haromszekrol
https://szekelyhon.ro/aktualis/raduly-robert-atadja-a-stafetat-a-ket-lehetseges-alpolgarmester-nevet-is-elarulta
https://szekelyhon.ro/aktualis/raduly-robert-atadja-a-stafetat-a-ket-lehetseges-alpolgarmester-nevet-is-elarulta
https://szekelyhon.ro/aktualis/pacan-figyelni-fog-maior-tanacsoskent-folytatja-florea-vegkepp-bucsuzik
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132670-marossy-zoltan-teljes-megujulasra-van-szukseg-a-temes-megyei-rmdsz-szervezetekben
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132670-marossy-zoltan-teljes-megujulasra-van-szukseg-a-temes-megyei-rmdsz-szervezetekben
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négy éve két jelöltje is mandátumot szerzett, ráadásul Farkas Imre személyében RMDSZ-es 

alpolgármestere is volt az önkormányzatnak. Bár a szavazatok számlálása nem mindenütt 

fejeződött be hétfő délelőtt, Marossy szerint „meg se közelítették” az ötszázalékos bejutási 

küszöböt. Hasonló a helyzet a megyei tanács esetében is, ahová, legutóbb húsz éve juttatták 

be a bánsági magyarok az RMDSZ jelöltjeit – tette hozzá a tisztségviselő, aki egyben az 

RMDSZ megyei tanácselnökjelöltje is volt.  

 

Szászrégenben 8 helyi tanácsosa lesz az RMDSZ-nek 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

A végleges adatok szerint Szászrégenben az RMDSZ 8 helyi tanácsosi mandátumot szerzett 

meg a 19-ből, a PNL-nek 8 tanácsosa lehet, míg a PSD-ALDE szövetség 3 jelöltet juttatott be a 

helyi tanácsba. Szászrégenben a polgármesteri tisztséget az RMDSZ jelöltje, Márk Endre 

nyerte el a voksok 44,30 százalékának (6242 szavazat) megszerzésével. Fő riválisa, a PNL-s 

Gabriel Toncean 4649 (32,9%) szavazatot kapott. 

 

Emil Boc szeretné folytatni az együttműködést az RMDSZ-szel 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

Kolozsvár újraválasztott polgármestere, Emil Boc szeretné megtartani az együttműködést az 

RMDSZ-szel – írja a Monitorul Cluj a Boc nyilatkozatára hivatkozva. A polgármester 

elmondása szerint az az elsődleges opció számára, hogy folyattatják a 2004 óta meglévő 

együttműködést. “Nyilvánvaló, hogy akkor beszéljük meg a politikánkat, amikor megvannak a 

végeredmények, de polgármesterként azt mondom, hogy ebben a városban mindenkinek 

otthon kell éreznie magát. Az RMDSZ-szel való együttműködés kulcsfontosságú volt 

Kolozsváron az egyensúly megőrzésében, és úgy gondolom, hogy ez a város etnikai 

hovatartozás nélkül mindannyiunké. Az álláspontom szerint, ez az első opció, de a döntés 

végül nem csak enyém. Nem felejtem el a tényt, hogy 2012-ben, amikor nem volt többségem, 

akkor az RMDSZ úgy döntött, hogy mellém állnak” – mondta Boc. 

 

EMSZ: a magyarországi negatív üzenetek vették el a partiumiak kedvét 
2020. szeptember 28. – transindex.ro, Krónika 

Eléggé gyenge eredményt ért el az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Partiumban: Szatmár 

megyében az eddigi négy helyett csak két polgármesteri tisztséget tudtak megtartani. És nem 

sikerült megszerezniük a nagyváradi alpolgármesteri széket sem, továbbá egyik megyében 

sem jutottak be sem a megyei önkormányzatba, sem a megyeszékhelyek városi tanácsába. 

Pozitívum viszont számukra, hogy Bihar megyében megszereztek egy polgármesteri széket, 

Hegyközcsatárban. „Körülbelül 800 szavazat hiányzott Nagyváradon, szavazókörzetenként 5-

6 voks. Az, hogy nem értük el a bejutási küszöböt, szerintem az utolsó egy hét negatív 

üzeneteinek tulajdonítható, melyek elkedvetlenítették a választók egy részét” – nyilatkozta a 

Transindexnek Zatykó Gyula. Emlékeztetett: magyarországi, kormánypárti politikusok 

fogalmaztak meg olyan üzeneteket, melyben esélyteleneknek nyilvánították a nem RMDSZ-

színekben induló jelölteket. 
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https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/szaszregenben-8-helyi-tanacsosa-lesz-az-rmdsz-nek/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/emil-boc-szeretne-folytatni-az-egyuttmukodest-az-rmdsz-szel/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/emsz-a-magyarorszagi-negativ-uzenetek-vettek-el-a-partiumi-valaszok-kedvet/
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A POL-t választotta Székelyudvarhely 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

A szavazatok 68 százalékát szerezte meg a Szabad Emberek Pártjának színeiben induló Gálfi 

Árpád, így Székelyudvarhely polgármestere megőrizheti mandátumát. Jól teljesített a POL 

jelöltlistája is: 12 mandátumot szereztek az önkormányzati képviselő-testületben, az RMDSZ 

hat helyet, az MPP pedig egyet. A részeredmények szerint Gálfi Árpádra összesen 8358-an 

szavaztak, Derzsi László RMDSZ-es polgármesterjelölt mellett 3357-en voksoltak, Mike 

Levente, az MPP jelöltje pedig 541 szavazatot kapott.  

 

Több új vezetőt választottak Udvarhelyszéken 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Húsz udvarhelyszéki községben az RMDSZ polgármesterjelöltjei nyerték meg a vasárnapi 

választásokat, míg Székelyudvarhelyen a Szabad Emberek Pártja (POL), Székelykeresztúron 

és Szentegyházán pedig az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) jelöltje kapott több szavazatot. 

 

Csoma Botond: az idősek távolmaradása rányomta a pecsétet a Kolozs megyei 

RMDSZ eredményére 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

Annak ellenére, hogy a kampány során a Kolozs megyei RMDSZ-frakciónak sikerült 

eljuttatnia az üzeneteit a választóihoz, a járvány mégis rányomta a pecsétjét a helyhatósági 

választások eredményére – mutatott rá Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének elnöke. A Kolozs megyei választási bizottság csak hétfő estére ígért végleges 

eredményt Csoma Botond számára, azonban a részleges eredmények tükrében 

körvonalazódik, hogy az RMDSZ Kolozsváron 11,23 százalékot, Kolozs megyei szinten pedig 

11,56 százalékot ért el. Ez azzal járhat, hogy az RMDSZ az eddigi 5 városi tanácsosi 

mandátuma 3-ra csökkenhet, míg az eddigi 7 megyei tanácsosi mandátum is 4-re. 

 

Marosvásárhely: 11 városi tanácsosa lehet az RMDSZ-nek 
2020. szeptember 28. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen az RMDSZ városi tanácsosi listájára 23 714 szavazat érkezett az összesen 

leadott 53 692 szavazatból, ezzel az RMDSZ 11 személyt juttat a városi tanácsba – számol be a 

még nem végleges adatokról az Ardealnews. Az adatok szerint 6 pártnak is sikerült 

megugrania az 5%-os küszöböt, ami azt is jelenti, hogy ennyi politikai alakulat jut be a városi 

tanácsba. A PNL-nek 4, a PSD-nek 2, a PMP-nek 2, a Pro Romániának 2, míg a Szabad 

Emberek Pártjának (POL) szintén 2 városi tanácsosa lehet. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-pol-t-valasztotta-szekelyudvarhely
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-uj-vezetot-valasztottak-udvarhelyszeken
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/csoma-botond-az-idosek-tavolmaradasa-ranyomta-a-pecsetet-a-kolozs-megyei-rmdsz-eredmenyere/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/csoma-botond-az-idosek-tavolmaradasa-ranyomta-a-pecsetet-a-kolozs-megyei-rmdsz-eredmenyere/
https://www.transindex.ro/helyhatosagi2020/marosvasarhely-11-varosi-tanacsosa-lehet-az-rmdsz-nek/
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Bihar megyében 21 településen nyert az RMDSZ  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, transindex.ro 

Bár még várni kell a hivatalos jegyzőkönyvekre, azt már tudni lehet, hogy a nagyváradi 

önkormányzatban négy, a Bihar megyei tanácsban hat helyet szerzett az RMDSZ. Hétfőn kora 

délután Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke, nagyváradi polgármesterjelölt, Szabó 

József megyemenedzser, megyei tanácsi elnökjelölt, és Szabó Ödön, a szövetség megyei 

ügyvezető elnöke összegezték a helyhatósági választások eredményeit. 

 

Antal Árpád: Sepsiszentgyörgyön nem élünk vissza a többségünkkel  
2020. szeptember 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi szavazók nagy többségének (76,49%) támogatásával negyedik 

mandátumát kezdi Antal Árpád RMDSZ-es polgármester, akinek EMSZ-es ellenjelöltje Tatár 

Imola a szavazatok 7,62 százalékát szerezte meg. „Tatár Imola vasárnap este felhívott 

telefonon és gratulált az eredményekhez. Elmondtam neki, bízom benne, hogy elfoglalja 

helyét az önkormányzati testületben és együtt fogunk dolgozni a következő években” – 

mondta Antal Árpád.  

 

Több polgármestere lesz a Gyergyó-területi RMDSZ-nek 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Nagyobb felhatalmazást kapott az RMDSZ Gyergyószéken a szavazóktól mint négy évvel 

ezelőtt, minden gyergyószéki területen megnyerte az RMDSZ listája a választást – ismertette 

Barti Tihamér, a területi RMDSZ elnöke a hétfőn tartott sajtótájékoztatón. A jelen lévő 

Csergő Tibor András elmondta, hogy az RMDSZ visszakapta a várost, ugyanakkor elismerte, 

hogy nem lesz könnyű ez a szolgálat, nagy lesz a felelősség és lesz munka bőven. 

 

Tőkés László szerint nem az EMNP gyenge, hanem a „posztkommunista politikai 

tábor” erős 
2020. szeptember 28. – Krónika 

Tőkés László úgy véli, nem az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) helyhatósági választáson 

részt vett jelöltjei a gyengék, hanem az egész román politikai teret uraló „posztkommunista, 

tradicionalista” politikai tábor annyira erős harminc évvel a rendszerváltás után is, hogy nem 

lehet tőle labdába rúgni. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke hétfőn délután 

közleményben értékelte ki az egy nappal korábban lezajlott helyhatósági választást. A volt 

református püspök szerint 30 évvel a kommunista rezsim bukása után, ebben a „sajátos 

román demokráciában” meg kell becsülnünk a mégiscsak létező demokratikus pluralizmust, 

és élnünk kell a választás szabadságával. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132684-bihar-megyeben-21-telepulesen-nyert-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132685-antal-arpad-sepsiszentgyorgyon-nem-elunk-vissza-a-tobbsegunkkel
https://szekelyhon.ro/aktualis/tobb-polgarmestere-lesz-a-gyergyo-teruleti-rmdsz-nek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-szerint-nem-az-emnp-gyenge-hanem-a-bposztkommunista-politikai-taborr-eros
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tokes-laszlo-szerint-nem-az-emnp-gyenge-hanem-a-bposztkommunista-politikai-taborr-eros
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Elemző: már a következő hetek felméréseiben megmutatkozhat a politikai 

átrendeződés 
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

A vasárnapi helyhatósági választások csaknem végleges részeredményei szerint a jobboldali 

pártok diadalmaskodtak a nagyvárosokban. Kolozsváron és Nagyváradon például a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) győzött, Brassóban és Temesváron a magát szintén jobbközép erőként 

meghatározó, rendszerkritikus USR–PLUS szövetség jelöltjei nyerték el a polgármesteri 

tisztséget. Bukarestben az USR–PLUS és a kormányzó PNL által közösen támogatott Nicușor 

Dan lett a főpolgármester a szociáldemokrata párti (PSD) Gabriela Firea helyett, és a főváros 

hat kerületéből is csak egyikben nyert a PSD jelöltje. Illyés Gergely politológus, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint elképzelhető egy átrendeződés a politikai 

erők és szimpátiák terén.  

 

Kolozs megyében 8 helyett 9 polgármestere lesz az RMDSZ-nek  
2020. szeptember 28. – maszol.ro 

Közel harmincezer szavazatot kapott az RMDSZ Kolozs megyében, sikeresen megtartotta az 

összes eddigi polgármesteri tisztséget, és megnyerte Kisbács községet is, ahol az elmúlt 80 

évben nem volt magyar polgármester – közölte hétfőn a szervezet sajtóirodája. A megyei és 

városi tanácsosok száma a visszaosztástól függ, és csak a következő napokban fog kiderülni, 

hogy meglesz-e a megyében az öt, a városban a négy tanácsosi hely. Csoma Botond, Kolozsvár 

polgármesterjelöltje és az RMDSZ Kolozs megyei elnöke megköszönte mindazoknak, akik a 

magyar képviseletre szavaztak.  

 

Illyés Gergely: előretört a jobboldal, visszaszorult a PSD 
2020. szeptember 29. – Krónika 

Sikeresen szerepelt az RMDSZ, a szövetség ellenzékeként számontartott pártok enyhén 

visszaszorultak – értékelte lapunknak a vasárnapi helyhatósági választások eredményeit 

Illyés Gergely. A politológus szerint országos szinten a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a 

Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR–PLUS) előretörése azt jelzi, hogy a decemberi 

parlamenti megmérettetés után ez a két párt fog többséget alkotni a törvényhozásban. 

 

Háromszéken a békét akarják „megnyerni” 
2020. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

„A választások után a békét kell megnyerni, Erdélyben csak akkora árkokat ásunk a magyarok 

között, amiket szükség esetén be tudunk temetni” – mondta a helyhatósági választásokat 

értékelő hétfői sajtótájékoztatón Tamás Sándor. A politikus negyedik mandátumát nyerte 

Kovászna Megye Tanácsának élén, a szavazatok 62,81 százalékát szerezte meg, míg 

kihívójára, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) színeiben induló Bálint Józsefre a 

választópolgárok 10,10 százaléka szavazott. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132681-elemz-mar-a-kovetkez-hetek-felmereseiben-megmutatkozhat-a-politikai-atrendez-des
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132681-elemz-mar-a-kovetkez-hetek-felmereseiben-megmutatkozhat-a-politikai-atrendez-des
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132691-kolozs-megyeben-8-helyett-9-polgarmestere-lesz-az-rmdsz-nek
https://kronikaonline.ro/belfold/illyes-gergely-eloretort-a-jobboldal-visszaszorult-a-psd
https://szekelyhon.ro/aktualis/haromszeken-a-beket-akarjak-bmegnyernir
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Bátor választók, győztesek és vesztesek 
2020. szeptember 29. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ Udvarhelyszéken szenvedte a legfájóbb vereségeket, 

emellett az is látszik, hogy a valódi versenyt vagy magyar–magyar megmérettetést nélkülöző 

választókerületekben – elsősorban tömbvidékeken – apátia övezte a választást, ami a megyei 

önkormányzatokban rontja a pozíciókat. Gálfi Árpád székelyudvarhelyi újrázása, a POL 

kétharmad körüli győzelme vitathatatlanul a választás legnagyobb meglepetése magyar 

tekintetben, ami egyformán intő jel az RMDSZ és az EMSZ számára, hogy valamit nagyon 

elrontottak a székely anyavárosban. Első mandátumával ellentétben az erős önkormányzati 

hátszéllel Gálfi azt tehet a következő négy évben Udvarhelyen, amit csak akar, ami egyúttal 

óriási felelősség is, 2024-ben ugyanis sem neki, sem az őt támogató vegyes pártnak nem lesz 

mentsége”. 

  
Magyarként itthon - új műsort indít a Ma7 médiacsalád a közelgő népszámlálás 

kapcsán 
2020. szeptember 28. – Ma7.sk 

Újabb sokkot él meg majd a felvidéki magyarság, ha lezajlik a 2021-re tervezett népszámlálás, 

és nyilvánosságra kerülnek az újabb adatok? A korábbi két népszámlálás között közel 

százezer magyar tűnt el Szlovákiában. Most vajon mire számíthatunk? Az adatgyűjtés során 

2021-ben két nemzetiséget is megadhatunk, de vajon többen vallják magukat magyarnak (is), 

hiszen egyre több a kettős kötődésű polgár az országban. Ezekre a kérdésekre is kerestük a 

választ a most induló műsorunk első adásában. 

 

A Felvidékre érkezett könyvcsomagok már az otthonokban vannak 
2020. szeptember 28. – Felvidék Ma 

Szétosztásra kerültek a Könyvet – otthonra program kötetei, amelyek a Szövetség a Közös 

Célokért társulás koordinálásával kerültek a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 

és a Családlánc felvidéki tagszervezeteihez. A visszajelzések alapján a szervezetek hálás 

szívvel fogadták a könyvadományokat, melyek közül a családok minden tagja találhatott 

magának olvasni és lapozgatni valót. A SZAKC társuláshoz beérkezett visszajelzések szerint a 

800 könyvcsomag olyan családokhoz került, ahol az olvasásnak még nagy hagyománya van. 

Ezek a családok nagy megbecsüléssel fogadták a könyveket. 

 

A szlovák–magyar határon újabb útszakaszt vehetnek birtokba a kerékpározás 

szerelmesei 
2020. szeptember 28. – Felvidék Ma 

A szlovák–magyar határszakaszon a Párkány–Garamkövesd– Helemba–Ipolydamásd–

Letkés vonalon az elkövetkező években az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút újabb vonala 
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https://ma7.sk/aktualis/magyarkent-itthon-uj-musort-indit-a-ma7-mediacsalad-a-kozelgo-nepszamlalas-kapcsan
https://ma7.sk/aktualis/magyarkent-itthon-uj-musort-indit-a-ma7-mediacsalad-a-kozelgo-nepszamlalas-kapcsan
https://felvidek.ma/2020/09/a-felvidekre-erkezett-konyvcsomagok-mar-az-otthonokban-vannak/
https://felvidek.ma/2020/09/a-szlovak-magyar-hataron-ujabb-utszakaszt-vehetnek-birtokba-a-kerekparozas-szerelmesei/
https://felvidek.ma/2020/09/a-szlovak-magyar-hataron-ujabb-utszakaszt-vehetnek-birtokba-a-kerekparozas-szerelmesei/
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készül el. A projekt társfinanszírozója az Európai Unió lesz az Interreg V-A Szlovákia – 

Magyarország program keretén belül. „A bizottság jóváhagyta Ipolydamásd község, Párkány 

városa és az Ister-Granum EGTC társulás Bike paradise elnevezésű közös projektjét, mely 

kerékpárutak kijelölésére és kiépítésére, valamint szervizpontok és pihenőzónák 

létrehozására irányul” – mondta Párkány polgármestere, Eugen Szabó. 

  
Tarolt a VMSZ Magyarkanizsa Község helyi közösségi választásain 
2020. szeptember 28. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsa 9 helyi közösségében tartottak választásokat vasárnap. Habár egyéni jelöltek 

indultak a választók bizalmáért, valójában legtöbb helyen két politikai tömb közül 

választhattak az emberek: vagy a VMSZ által támogatott jelölteket választhatták, vagy a Szerb 

Haladó Párt által preferált jelölteket azzal, hogy ez utóbbi csoportosulást erősítették az 

ellenzék jelöltjei is. A Vajdasági Magyar Szövetség kiütéses győzelmet aratott. Az 

eredményekről kérdeztük Huzsvár Ervint, a VMSZ Magyarkanizsai Községi Szervezetének 

elnökét. 

 

Magyarkanizsa: Képzés az e-Turista program használatáról 
2020. szeptember 28. – Vajdaság Ma 

Átfogó képzést szerveztek Magyarkanizsa község szállásadói számára az e-Turista portál 

használatáról, mivel az Idegenforgalmi Minisztérium kötelezően előírta annak használatát 

október 1-től. A képzés célja, hogy a szállásadók ennek a portálnak a kezelését elsajátítsák, és 

ezzel lecsökkentsék az adminisztrációs folyamatok időtartamát. 

 
A KMKSZ üdvözli az erdélyi magyarok romániai önkormányzati választásokon 

elért eredményeit 
2020. szeptember 28. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli az erdélyi magyarok romániai 

önkormányzati választásokon elért eredményeit. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke 

hangsúlyozza: október végén Ukrajnában is helyhatósági választásokat fognak tartani, 

Kárpátalján is összefogásra van szükség ahhoz, hogy a magyarok továbbra is meghatározó 

politikai erő maradjanak szülőföldjükön. 

 

III. Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző – rendhagyó évnyitó Beregszászban 
2020. szeptember 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Kárpátaljai Közéleti Vezetőképzője (KKV) idén már 

harmadik évfolyamát indítja partnerségben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel 

(KMKSZ), a KMKSZ Ifjúsági Szervezetével és Bocskor Andrea európai parlamenti 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25654/Tarolt-a-VMSZ-Magyarkanizsa-Kozseg-helyi-kozossegi-valasztasain.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25652/Magyarkanizsa-Kepzes-az-e-Turista-program-hasznalatarol.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=11444&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=11444&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/09/28/iii-karpataljai-kozeleti-vezetokepzo-rendhagyo-evnyito-beregszaszban
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képviselővel. Az évnyitó több szempontból is különlegesnek mondható. Először is azért, mert 

általában a képzés és minden egyéb dolog a megnyitót követően indul útnak. Ám sok esetben 

a felvételt nyert fiatalok már szeptember 25-én elkezdték beleásni magukat a különböző 

politikai témákba online meetingek során. 

 

Megkezdődnek az Egán Ede-program turisztikai pályázatainak kifizetései 
2020. szeptember 28. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A türelem rózsát terem – tartja a mondás. Ezt nagyon jól tudják azok a kárpátaljai 

vállalkozók, akik már jó ideje várnak az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program 

keretében meghirdetett pályázataik eredményeire. Jó hír, hogy már nem kell tovább várniuk 

– jelentette be a napokban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke és Berki Marianna, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 28. – Kossuth Rádió 

 

Húsz év után ismét magyar polgármestere van Marosvásárhelynek - ez volt a leginkább várt 

eredmény a romániai helyhatósági választásokon, ahol a rendszerváltás óta most volt a 

legalacsonyabb részvétel. A magyar többségű megyékben az átlagnál is kevesebben mentek el 

szavazni. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke már este elégedetten nyilatkozott az elért 

eredményről.  

 

Ahogy az az imént is elhangzott, Soós Zoltán nyerte a marosvásárhelyi polgármester-

választást.  A helyi választópolgárok 46 százaléka járult az urnák elé vasárnap. A még 

részleges, nem hivatalos adatok szerint a leadott több mint 57 ezer voksból Soós Zoltán 25 

ezer 500 szavazatot szerzett meg. 

Választási győzelme után úgy nyilatkozott: az eredmény a románok és a magyarok közös 

sikere.  

 

Csaknem 41 százalékos részvétel mellett gyengén szerepeltek a hagyományos magyar pártok 

Székelyudvarhelyen. Hatalmas fölénnyel nyert viszont a romániai Szabad Emberek 
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https://karpataljalap.net/2020/09/28/megkezdodnek-az-egan-ede-program-turisztikai-palyazatainak-kifizetesei
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-28_18-02-00&enddate=2020-09-28_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-09-28_18-02-00&enddate=2020-09-28_18-40-00&ch=mr1
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Pártjának, a POL-nak a jelöltje: Gálfi Árpád. Ő a régi-új polgármester. Az RMDSZ alulmaradt 

az udvarhelyszéki városokban és számos községben is a részeredmények szerint. 

 

A magyar többségű székely megyékben alacsonyabb volt a részvétel, talán azért, mert a tét 

nem volt akkora, mint a szórványban. Oláh-Gál Elvira összefoglalója.  

 

Arad megyében a kormányzó Nemzeti Liberális Párt jelöltjei nyerték meg vasárnap a 

polgármester-választások többségét, emellett a helyi önkormányzati képviselői mandátumok 

zömét is megszerezték. A magyar érdekvédelmi szervezet viszont megőrizte eddigi öt 

polgármesteri mandátumát és a megyei képviselőtestületben is sikerült megőrizni a 

képviseletet. Így több mint félszáz képviselője lesz a magyarságnak Arad megyében, a helyi 

önkormányzatokban. Az RMDSZ-re mintegy 10 ezren szavaztak vasárnap megyeszerte.  

Faragó Péter parlamenti képviselő, Arad megyei RMDSZ-elnök értékelte az eredményeket. 

 

A vasárnapi választást követően mindössze egy Temes megyei településen lesz magyar 

polgármester. A képviselők száma nagyjából változatlan, és három településen hosszabb-

rövidebb szünet után sikerült visszajutnia az RMDSZ-nek, de sem a temesvári 

önkormányzatban, sem a megyei tanácsban nem lesz magyar képviselet. Az Erdélyi Magyar 

Néppárt két településen egy-egy jelöltet juttatott a helyi önkormányzatba. Marossy Zoltán 

megyei RMDSZ-elnök mindent összevetve kudarcként értékeli a választási eredményeket.  

 

Nagyváradon a polgármesteri, Bihar megyében a megyei tanács elnöki posztját is a Nemzeti 

Liberális Párt képviselője nyerte el. 

Az RMDSZ 21 polgármesteri tisztséget tudhat magáénak Bihar megyében. A városi tanácsban 

négy, a megyei tanácsnál pedig hat képviselőjük lesz. Az Erdélyi Magyar Néppárt nem érte el 

az 5%-os küszöböt, Bihar megyében egy polgármesteri tisztséget nyertek el. Ionescu Nikolett 

összeállítása. 


