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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor levélben gratulált Kelemen Hunornak a parlamenti képviselethez 
2020. december 7. – MTI, Krónika  

Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek ahhoz, 

hogy a vasárnapi választáson elért eredménynek köszönhetően továbbra is jelentős magyar 

képviselet lesz a román parlamentben. A levélről Havasi Bertalan, a miniszterelnök 

sajtófőnöke tájékoztatta az MTI-t hétfő délután. Orbán Viktor ebben úgy fogalmazott 

„mindannyian tudtuk, hogy a koronavírus-járvány nehéz feladat elé állítja ezen a voksoláson 

a Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezette magyar pártok szövetségét, ugyanakkor 

még inkább megerősítette az elmúlt hónapok példaértékű összefogásának létjogosultságát is, 

amelynek hála az erdélyi és partiumi magyarságnak a következő időszakban is lesz 

beleszólása a róla szóló döntésekbe”. 

 

Szijjártó: Magyarország az EU és az Egyesült Államok szoros 

együttműködésében érdekelt 
2020. december 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, Hír TV, Origo, 

karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Magyarország az Európai Unió és az Egyesült Államok szoros együttműködésében érdekelt, 

és fontosnak tartja, hogy az a kölcsönös tiszteleten alapuljon - jelentette ki Szijjártó Péter az 

EU-tagországok külügyminisztereinek tanácsülését követően hétfőn Brüsszelben. A 

külügyminiszteri tanácskozás részleteit ismertetve, a Külügyi Tanács által hétfőn elfogadott 

és kedden érvénybe lépő, az emberi jogi jogsértéseket szankcionáló jogszabállyal 

összefüggésben kiemelte: az emberi jogok közé tartoznak a nemzeti kisebbségek jogai is. 

Kijelentette: Ukrajnában továbbra is a kormányzati politika szintjén van a magyar közösség 

megfélemlítése és a kárpátaljai magyar közösség jogainak folyamatos megértése. 

 

Klaus Iohannis a kormányalakításról: a Románia számára legjobb megoldást 

fogom választani  
2020. december 7. – maszol.ro, Krónika 

Napokon belül megkezdi a kormányalakítási tárgyalásokat a vasárnapi parlamenti 

választásokon a törvényhozásba jutott pártok vezetőivel Klaus Iohannis államfő – jelentette 

be az elnök hétfő kora esti videós üzenetében. Az elnök azt mondta, hogy bár a 

részeredmények szerint az ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) kapta a legtöbb szavazatot, 

a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség–

Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (USR–PLUS) összesen több mint 45 százalékot 

szerzett, amihez, ha hozzáadják az RMDSZ 6 százalék körüli eredményét, egy több mint 50 

százalékos jobb-közép parlamenti többség körvonalazódik. 
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Ludovic Orban bejelentette lemondását a miniszterelnöki tisztségből  
2020. december 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ludovic Orban, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetője lemond a miniszterelnöki 

tisztségről. Ezt maga a kormányfő jelentette be hétfő este a Victoria-palotában tett 

sajtónyilatkozatában, egy nappal a december 6-ai parlamenti választásokat követően. Ludovic 

Orban szerint Romániának felelős, stabil, az ország korszerűsítésére és fejlődésére vágyó 

polgárok akaratát tükröző kormányra van szüksége. Kifejezte meggyőződését, hogy a 

koalíciós kormány vezetőjét is a PNL adja majd. A liberális miniszterelnök részletesen nem 

indokolta meg döntését, mindössze arról beszélt, határozata arról árulkodik, hogy nem 

ragaszkodik a székéhez. Egybehangzó bukaresti sajtóértesülések szerint a kormányfő 

távozását éppen Klaus Iohannis államfő sürgette, aki elégedetlen amiatt, hogy az ellenzéki 

Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerte a parlamenti választásokat (30 százalékkal), megelőzve a 

második helyen végzett PNL-t, amely a voksok 25 százalékát szerezte meg. 

  
AUR-társelnök: az RMDSZ-nek nincs mit keresnie a román parlamentben 
2020. december 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Nincs mit keresnie Románia parlamentjében az RMDSZ-nek – jelentette ki hétfőn George 

Simion, a frissen befutott Szövetség a Románok Egységéért (AUR) társelnöke. A szélsőséges 

párt alkotmánymódosítással zárná ki a magyar alakulatot a bukaresti törvényhozásból. 

George Simion szerint olyan alkotmánymodosító javaslatokat nyújtanak majd be a 

parlamentbe, melyekkel az etnikai alapon szerveződő pártoknak megtiltanák a 

törvényhozásban való részvételt. „Az RMDSZ-nek nincs helye Románia parlamentjében. 

Tiszteljük a romániai magyar közösséget és vannak magyar etnikumú jelöltjeink, akik 

bekerülnek a törvényhozásba. Az AUR azonban ellenzi a politikai pártok etnikai alapon való 

szerveződését és működését, és országos kampányt indít az alkotmány módosítása 

érdekében, hogy betiltsuk az etnikai alapú politikai pártokat” – idézte a Hotnews George 

Simion társelnököt. 

 

Dan Barna: kizárt az AUR-ral való kormányzati együttműködés 
2020. december 7. – Krónika 

Kizártnak tartja Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és 

Szolidaritás Pártja alkotta szövetség (USR-PLUS) társelnöke a Románok Egyesüléséért 

Szövetséggel (AUR) való együttműködést a kormánytöbbség kialakítása érdekében. Dan 

Barna a Digi 24 hírtelevíziónak hétfőn úgy nyilatkozott, az AUR „szélsőségesen konzervatív 

üzenetet fogalmaz meg”, ezért „egyértelmű”, hogy fel sem merül a kormányzati 

együttműködés ezzel az alakulattal.  Barna úgy vélekedett, hogy az AUR szavazói bázisát az 

egykori Nagy-Románia Párt szimpatizánsai alkotják, és szélsőséges üzenete a jelenlegi 

válsághelyzetben támogatásra lelt. 
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Négy megyében nyerte meg a választásokat az RMDSZ 
2020. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hargita, Kovászna, Maros és Szatmár megye zöld színű a választási eredményeket jelző 

interaktív térképen, ami azt jelenti, hogy ebben a négy megyében az RMDSZ-nek sikerült 

megszereznie a szavazatok többségét. A Hotnews.ro hírportál által külön a képviselőházi és 

szenátusi listákra leadott voksok alapján összeállított térképek szerint a szavazatok 92 

százalékos feldolgozottságánál az alsóház esetében Hargita megyében a választók 85,90, 

Kovásznában 70,25, Marosban 30,17, Szatmárban pedig 37,07 százaléka szavazott bizalmat 

az összefogás listájának. A szenátusi listák esetében Hargita megyében 86,35 százalékot, 

Kovásznában 72,20 százalékot, Marosban 39,15 százalékot, Szatmárban pedig 37,90 

százalékot kapott az RMDSZ. 

 

Bihar megye: győzött a PNL, második az RMDSZ, az AUR beelőzte az USR–PLUSt 
2020. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Továbbra is a Nemzeti Liberális Párt (PNL) élvezi a legtöbb választó bizalmát Bihar 

megyében, ám a helyhatósági választásokon elért 57 százalékos eredmény után a vasárnapi 

parlamenti megmérettetésen a voksok mindössze 33,1 százalékát sikerült megszereznie a 

leadott szavazatok 99,96 százalékának feldolgozása után közölt részeredmények szerint. Az 

RMDSZ a második, a Szociáldemokrata Párt (PSD) a harmadik, a negyedik az AUR, az ötödik 

pedig az USR–PLUS választási szövetség. 

 

„Osztoztak” a győzelmeken a legnagyobb román pártok Közép-Erdélyben és a 

Bánságban 
2020. december 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) négy megyét „hódított meg” Közép-Erdélyben és a 

Bánságban, míg az USR–PLUS, illetve a Szociáldemokrata Párt (PSD) két-két megyében 

kapta a legtöbb szavazatot.  

 

PSD-győzelem délen, PNL-diadal az erdélyi megyék zömében – Egyre szűkül az 

RMDSZ térfele 
2020. december 7. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerte a vasárnapi parlamenti választásokat az ország 

megyéinek felében, derül ki a részeredményekből a szavazatok megyei szintű 99 százalékos 

feldolgozottsága alapján. A PSD szokásához híven elvitte a voksok zömét a déli megyékből, és 

a moldvai megyék nagy többsége is bevörösödött. A szórványmegyék többségében az RMDSZ 

nem érte el az öt százalékot. 
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Elemző: jó, de nem kiemelkedő az RMDSZ eredménye, ám növelheti képviselői 

számát 
2020. december 7. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Jó, de nem kiemelkedő eredményt ért el a vasárnap tartott parlamenti választásokon az 

RMDSZ – vélte az MTI-nek adott nyilatkozatában Székely István Gergő politológus, a 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet tudományos munkatársa. Az elemző szerint az 

alacsony részvételi arány azoknak a pártoknak kedvezett, amelyeknek jól behatárolt, 

fegyelmezett szavazóbázisuk van. Szerinte ilyen politikai szervezet az RMDSZ is, amely 

ezúttal nem tudott a magyarság romániai számarányát jelentősen meghaladó szavazatarányt 

elérni, mint például a hasonlóan alacsony részvétel mellett tartott 2009-es európai 

parlamenti választáson. A politológus szerint akkor derül ki, hogy a magyar pártok 

összefogásának mekkora jelentősége volt az RMDSZ által elért eredményben, amikor a 

településekre bontott választási adatok is ismertté válnak, és meg lehet nézni, hogy milyen 

támogatottsága volt az RMDSZ-nek ott, ahol az ellenzéki Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) 

jó eredményt ért el a szeptemberi önkormányzati választásokon. 

 

Pászkán Zsolt elemző a Krónikának: nem a PSD nyert, hanem a PNL veszített 
2020. december 7. – Krónika 

Ezt a választást nem a Szociáldemokrata Párt (PSD) nyerte meg, hanem elsősorban Klaus 

Iohannis, másodsorban pedig a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vesztette el – szögezte le hétfőn 

a Krónikának Pászkán Zsolt, a budapesti Külügyi és Külgazdasági Intézet elemzője a 

vasárnapi parlamenti választás eredménye kapcsán.  

 

A Momentum gratulál az RMDSZ-nek és az USR-PLUS-nak is 
2020. december 7. – transindex.ro 

A magyarországi Momentum elnökségi tagja Tóth Endre fogalmazta meg a gratulációt a 

romániai parlamenti választások eredményei kapcsán. A közleményben gratulál a RMDSZ-

nek és a romániai testvérpártjának, az USR-PLUS-nak is, illetve üdvözli azt a gondolatot, 

hogy a együtt kormányozhatnak. „Szerencsére erős képviselete marad Romániában a magyar 

kisebbségnek, az RMDSZ 6% körüli eredményt ért el, ami nagyjából megegyezik a négy évvel 

korábbival és a magyarok országos arányával. Sokat erősödött a 2016-os választáshoz képest 

viszont a Momentum európai pártcsaládjában ülő USR-PLUS, amely közel megduplázta négy 

évvel ezelőtti 9%-os eredményét. A két párt ráadásul jó eséllyel a 26%-os jobbközép PNL-lel 

közösen koalíciós kormányzásra készülhet” – áll a közleményben. 

 

Illyés Gergely: a részvételi arány csökkenése mögött komplex okok állnak 
2020. december 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Egyik párt sem szerzett abszolút többséget a romániai parlamenti választásokon, így 

várhatóan koalíciós kormány alakul a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ részvételével – vélekedett a magyarországi 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet politológusa. Illyés Gergely hétfőn az M1 aktuális csatornán 
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hozzátette: Klaus Johannis államfő az elmúlt hónapokban többször is világossá tette, hogy a 

választások eredményétől függetlenül a PNL miniszterelnök-jelöltjét kéri fel 

kormányalakításra. Ezzel a kijelentéssel demobilizálhatta a kormánypárt szavazóit, és ez az 

alacsony részvételhez is hozzájárult – mutatott rá a szakértő. 

 

George Simion: hogyan lesz egy Úzvölgyében akciózó fociultrából pártelnök – 

és parlamenti képviselő 
2020. december 7. – transindex.ro 

Az AUR szélsőjobboldali párt meglepetésszerű előretörése a 2020. december 6-i parlamenti 

választásokon igazi breaking news volt a romániai és a nemzetközi sajtóban. De kicsoda 

George Simion, az AUR társelnöke? A Digisport összeállításából kiderül, Simion egy 34 éves 

fociultra, akinek többek között a nevéhez fűződik a romániai nemzeti válogatott szurkolóit 

tömörítő Honor et Patria és Uniți Sub Tricolor nevű csoportok megalapítása is. 

 

Dan Barna: ebben a koalícióban az RMDSZ-nek is helye van 
2020. december 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Az USR PLUS kormánykoalícióra szeretne lépni a jelenleg kormányzó Nemzeti Liberális 

Párttal, viszont határozott elképzelései vannak a kormányzás menetével kapcsolatban. Erről 

Dan Barna az USR PLUS társelnöke hétfőn beszélt a Libertateanak. Barna elképzelése szerint 

az új kormány összesen 245-250 szenátori és képviselői hellyel rendelkezne, amelyben a PNL 

és USR-PLUS mellett az RMDSZ és más nemzeti kisebbségek is helyet kell kapjanak. 

Korábban Ludovic Orban hivatalban lévő miniszterelnök is jelezte, hogy koalícióra lépne az 

RMDSZ-szel (illetve akár a parlamentbe közben lehet, hogy be nem jutó Népi Mozgalom 

Párttal, a PMP-vel), amely viszonozta a szándékát. A kormány összetételében tehát, akár még 

egyet is érthet a két pártvezér. 

 

Borboly: az RMDSZ ismét a mérleg nyelve lehet a törvényhozásban 
2020. december 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hargita megye országosan a hetedik a december 6-i parlamenti választások részvételében, 

miközben ezen belül Csík-térség országos második, Mehedinți megye után, ha a térség adatait 

összehasonlítjuk a megyék adataival. Az erdélyi városok közül Csíkszereda a harmadik – 

derült ki a csíki vezetők és jelöltek kiértékelőjéből. A parlamenti választások részleges 

eredményeit és a részvételt értékelte az urnazárás után tartott sajtótájékoztatóján Borboly 

Csaba, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke, Hajdu Gábor parlamenti 

képviselőjelölt, Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. 

 

Az urnáknál bújtak elő vasárnap Dan Tanasă pártjának rejtőzködő szavazói 
2020. december 7. – maszol.ro 

A Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) 2012-es látványos előretöréséhez hasonlít a Románok 

Egyesüléséért Szövetség (AUR) váratlan választási sikere Barna Gergő szociológus szerint. 

Akárcsak a PPDD-nek, az AUR-nak is jelentős a rejtőzködő szavazótábora, akik a 
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felmérésekben nem jelentek meg. A nacionalista pártnak a járványhelyzet és a 

rekordalacsony választási részvétel is kedvezett.  

 

Mi magyarázza a nacionalista AUR választási sikerét? Horváth István 

gyorselemzése 
2020. december 7. – maszol.ro 

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) választási sikerének szociológiai háttere még 

tisztázásra vár, de a nacionalista párt felívelésének feltételei adottak voltak – írta a Facebook-

oldalán közzétett elemzésében Horváth István, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója. 

A szociológus szerint a Nagy-Románia Pártnak (PRM) és a Román Nemzeti Egységpártnak 

(PUNR) a parlamentből való kikerülésével a romániai nacionalizmus nem tűnt el, néhány 

politikusuk helyet kapott jelenlegi fontosabb pártokban. Horváth István példakén említette a 

PSD-s Olguța Vasilescut, aki a kezdetekben a Nagy-Románia Párton belül futott be karriert. 

„Nacionalista párti múlttal nem rendelkező közszereplők is könnyedén előkapták a 

nacionalista petárdákat, hogy ha úgy ítélték, hogy ez népszerűséget, támogatást hozhat. 

Vagyis az AUR sikerének a retorikai, diszkurzív előfeltételei adottak” – véli a szakember.  

 

Antal Árpád: az RMDSZ nélkül nem lehet kormányt alakítani  
2020. december 7. – maszol.ro 

A vasárnapi parlamenti választás részeredményeinek ismeretében biztosan kijelenthető, hogy 

nincs olyan párt amely egyedül tudna kormányozni és az is elmondható, hogy az RMDSZ 

nélkül nem lehet kormányt alakítani Romániában, még akkor sem, ha a Népi Mozgalom 

Pártja (PMP) esetleg bejut a parlamentbe – jelentette ki hétfő délelőtt Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy RMDSZ-es polgármestere. Az elöljáró szerint, ha a PMP nem jut be a 

parlamentbe, akkor a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) és az USR–PLUS koalíciónak 47 

százaléka, míg a Szociáldemokrata Párt (PSD) és Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

koalíciónak 46 százaléka lesz. Egyértelmű tehát, hogy az RMDSZ lesz a mérleg nyelve, illetve 

az is egyértelmű, hogy az RMDSZ semmilyen körülmények között nem fog a szélsőséges 

AUR-al „barátkozni” és koalíciót alkotni – szögezte le Antal Árpád.  

 

Dacian Cioloş: az RMDSZ nélkülözhetetlen a kormányzáshoz  
2020. december 7. – maszol.ro 

Dacian Cioloş, a Mentsétek meg Romániát Szövetség–Szabadság, Egység és Szolidaritás 

Pártja (USR–PLUS) társelnöke megerősítette azt, amit korábban Dan Barna kollégája is 

mondott: a parlamenti választások eredményének tükrében a kormányzáshoz 

nélkülözhetetlen az RMDSZ. Cioloş fontosnak tartja, hogy „hiteles jelöltet támogasson” az 

általa képviselt politikai szövetség a kormányfői tisztségre. „A leendő miniszterelnökkel 

kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy fontos egy hiteles jelöltet támogatnunk. Ezt nem a 

televízióban tárgyaljuk meg, hanem az államfővel zajló konzultáció során. Egyértelmű, hogy 

ez a jelölt képes kell legyen egyesíteni a jobboldali, reformerőket. A mi szempontunkból ezen 

eredmények után egy új kezdetre van szükség” – mondta Cioloş.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135839-mi-magyarazza-a-nacionalista-aur-valasztasi-sikeret-horvath-istvan-gyorselemzese
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135839-mi-magyarazza-a-nacionalista-aur-valasztasi-sikeret-horvath-istvan-gyorselemzese
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135864-antal-arpad-az-rmdsz-nelkul-nem-lehet-kormanyt-alakitani
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135868-dacian-ciolo-az-rmdsz-nelkulozhetetlen-a-kormanyzashoz
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Bihar megyei RMDSZ: létrejött a magyar összefogás, de csak a magyar 

emberekkel, nem a pártok közt  
2020. december 7. – maszol.ro 

Bihar megyében az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (az Erdélyi Magyar Néppárt és a 

Magyar Polgári Párt) között semmilyen együttműködés nem volt a parlamenti választást 

megelőző kampányban, a két másik párttól még egy támogató nyilatkozatra vagy a közösségi 

médiában mozgósító üzenetre sem tellett, hogy szavazásra buzdítsák saját szimpatizánsaikat 

– mondta Cseke Attila szenátor, az RMDSZ Bihar megyei elnöke hétfőn a Nagyváradon 

megtartott választási kiértékelő sajtótájékoztatóján.  

 

Grindeanu: nagyjából nulla az esélye, hogy a PSD az AUR-ral szövetkezzen 
2020. december 7. – maszol.ro 

„Nagyjából nulla esélye” van annak, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) a Románok 

Egységéért Szövetséggel (AUR) társuljon – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu, a PSD első 

alelnöke, de hozzátette: ez ügyben a párt politikai tanácsa hoz végleges döntést. A volt 

miniszterelnök „meglepőnek” nevezte, hogy az új párt átlépte a parlamenti küszöböt, és úgy 

fogalmazott, hogy az AUR „túlkapásai” nem illeszkednek az „európai vonalba”, és nincsenek 

összhangban a PSD elveivel.  

 

Marossy Zoltán: „Még van esély egy RMDSZ-es képviselői mandátumra” 
2020. december 7. – Nyugati Jelen 

Nem hivatalos választási eredmények alapján a leadott szavazatok mintegy 29%-át szerezte 

meg az USR-PLUS (Mentsétek meg Romániát Szövetség és a Szabadság, Egység és 

Szolidaritás Pártja) Temes megyében, a második helyen a PNL (Nemzeti Liberális Párt) 

végzett a szavazatok közel 25%-ával, a harmadik helyet a PSD (Szociáldemokrata Párt) 

szerezte meg a voksok közel 20%-ával. Nem kis meglepetést okozva Temes megyében is a 

negyedik helyen végzett a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 8% feletti eredménnyel, 

maga mögé utasítva a PMP-t (5,6%), a PRO Romániát (3,6%) és az RMDSZ-t (2,6%). Mivel a 

PMP és a PRO Románia valószínűleg nem kerül be a parlamentbe, a Temes megyei RMDSZ-

nek jó esélye van egy parlamenti képviselői mandátumra. 

 

Értékelés: kevesebben szavaztak Udvarhelyszéken, mint négy évvel ezelőtt 
2020. december 7. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Noha országos viszonylatban jól teljesített Udvarhelyszék az RMDSZ-es listákra leadott 

szavazatok alapján, mégis kevesebben járultak az urnákhoz, mint négy éve. Hétfői 

sajtótájékoztatójukon az is elhangzott, hogy nagy veszélyt jelent a magyar közösségre a 

döntéshozásban megjelenő Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135870-bihar-megyei-rmdsz-letrejott-a-magyar-osszefogas-de-csak-a-magyar-emberekkel-nem-a-partok-kozt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135870-bihar-megyei-rmdsz-letrejott-a-magyar-osszefogas-de-csak-a-magyar-emberekkel-nem-a-partok-kozt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135874-grindeanu-nagyjabol-nulla-az-eselye-hogy-a-psd-az-aur-ral-szovetkezzen
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/marossy_zoltan_meg_van_esely_egy_rmdsz_es_kepviseloi_mandatumra.php
https://szekelyhon.ro/aktualis/ertekeles-kevesebben-szavaztak-udvarhelyszeken-mint-negy-evvel-ezelott
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Jól jött a magyarországi támogatás a nehéz sorsú székelyföldi gyermekeknek 
2020. december 7. – szekelyhon.ro 

Áder János magyar köztársasági elnök és felesége kiemelkedő partnere és támogatója a nehéz 

sorsú gyerekek életútját egyengető csíksomlyói Csibész Alapítványnak. Segítőkészségüket 

ezúttal egy informatikai cég karolta fel, amely huszonöt táblagépet küldött.  

 

Négyezerrel több szavazatot kapott gyergyószéken az RMDSZ, mint a 

helyhatósági választásokon 
2020. december 7. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-EMSZ összefogásnak volt értelme Gyergyószéken: ez derül ki a vasárnapi 

parlamenti választások helyi eredményeiből. A térségben 16 147 szavazatot kapott az RMDSZ 

képviselőházi listája, míg a szeptember végi helyhatósági választásokon 12 130 voksot kapott 

a szervezet. Csergő Tibor szerint Gyergyószentmiklós tette a kötelességét, az országos 

átlaghoz közeli részvételi aránnyal. A városban 5016 szavazó járult az urnákhoz, azaz 30,93 

százalék. Itt szeptemberben a 3000-et sem érte el az RMDSZ-re leadott voksok száma, ez 

most 4302 volt a képviselőházi listát illetően, a szenátusi listára 4322-en szavaztak – 

hangzott el a sajtótájékoztatón. 

 

Antal Árpád: pofon a romániai demokráciának, hogy az AUR bejutott a 

parlamentbe 
2020. december 7. – szekelyhon.ro 

A George Simion és Dan Tanasă nevével fémjelzett Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) 

jelenléte a bukaresti parlamentben hatalmas pofon a román demokráciának – szögezte le a 

választásokat értékelő hétfői sajtótájékoztatón Antal Árpád. A sepsiszentgyörgyi RMDSZ 

elnöke szerint „a magyar-, rendszer-, maszk-, államfő- és minden-ellenes párt bejutása, 

itthon és külföld felé is azt jelzi, hogy megromlottak a viszonyok Romániában.” Meglátása 

szerint vasárnap mindenki szavazott: azok is akik otthon maradtak. Szerinte az urnáktól távol 

maradók közvetve hozzájárultak ahhoz, hogy az AUR magas arányt érjen el. Antal Árpád 

egyetért G4 Media portál elemzésével, hogy az AUR intézményi beavatkozással, hátszéllel 

jutott be a parlamentbe, biztosított volt az anyagi háttere, és sikerült megszereznie a határon 

túli románok szavazatának egynegyedét. 

 

Tamás Sándor: nem riogattunk, hanem valós veszélyre hívtuk fel a figyelmet 
2020. december 7. – maszol.ro 

„Nagy csata van a hátuk mögött. Az egyik legnagyobb ellenfél a vírushelyzet volt, hiszen 

nehezített terepen szerveztünk a választási kampányt. Másrészt az elmúlt két évben öt 

választás volt, és az emberek elfáradtak. Mi, politikusok kicsit a politika szemüvegén 

keresztül látjuk az életet, de természetes az, hogy az emberek élete nem erről szól” – értékelte 

hétfő délelőtt a vasárnapi parlamenti választásokat Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki 

elnöke. Tamás Sándor kifejtette: „Egyesek ki akarták ejteni az RMDSZ-t a parlamentből, de 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/jol-jott-a-magyarorszagi-tamogatas-a-nehez-sorsu-szekelyfoldi-gyermekeknek
https://szekelyhon.ro/aktualis/negyezerrel-tobb-szavazatot-kapott-gyergyoszeken-az-rmdsz-mint-a-helyhatosagi-valasztasokon
https://szekelyhon.ro/aktualis/negyezerrel-tobb-szavazatot-kapott-gyergyoszeken-az-rmdsz-mint-a-helyhatosagi-valasztasokon
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-pofon-a-romaniai-demokracianak-hogy-az-aur-bejutott-a-parlamentbe
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-pofon-a-romaniai-demokracianak-hogy-az-aur-bejutott-a-parlamentbe
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135881-tamas-sandor-nem-riogattunk-hanem-valos-veszelyre-hivtuk-fel-a-figyelmet
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az embereknek köszönhetően lehetőséget kaptunk, hogy egyik kezünkkel építkezzünk a 

másikkal pedig védjük a közösségünket”.  

 

Klaus Iohannis államfő telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral 
2020. december 7. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor rövid telefonbeszélgetést folytatott hétfőn Klaus Iohannis államfővel; erről az 

RMDSZ elnöke számolt be egy televíziós interjújában. A politikus hétfőn az Aleph News 

televíziónak nyilatkozott, elsősorban Ludovic Orban miniszterelnök lemondásáról. Az MTI 

által idézett Kelemen Hunor a normalitás jelének tekintette a liberális kormányfő távozását, 

amit azzal magyarázott, hogy a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) gyengébb 

eredményt ért el, mint ami várható volt. A politikus elmondta: az RMDSZ részt vesz a 

parlamenti többség kialakításáról szóló tárgyalásokon, ha meghívják. Hozzátette: a PNL-nek 

és az USR-PLUS-nak együtt sincs meg az ötven százaléka, és nagyot hibáznának, ha 

kisebbségi kormányzást vállalnának. 

 

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a romániai választásról: Meghatározó erő 

leszünk a parlamentben! 
2020. december 7. – Ma7.sk 

Vincze Lorántot, az RMDSZ EP-képviselőjét, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) elnökét kerestük meg, hogy értékelje velünk a vasárnapi romániai parlamenti 

választásokat. Vincze azt mondja, az alacsony részvétel ellenére elégedettek lehetnek az 

eredménnyel, a magyarság arányának megfelelő képviselethez jutott a román parlamentben. 

Sőt, ha a koalíciós tárgyalások jól alakulnak, az RMDSZ eredményénél nagyobb súllyal is 

beleszólhat majd a döntéshozatalba. 

 

Forró Krisztián az oktatási államtitkárral való találkozó után: a magyar iskolák 

megszűnésének veszélye nem fenyeget 
2020. december 7. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja elnöke ma Filip Mónika oktatásügyi államtitkárral egyeztetett. A 

találkozóról, amelyen az MKP elnökén kívül részt vett a párt két alelnöke, Berényi József és 

Farkas Iván, valamint Fodor Attila oktatásügyi szakember, Forró Krisztián közösségi oldalán 

számolt be. Mint írta, több témát is érintettek. „Tisztáztuk, hogy a magyar iskolák 

megszűnésének veszélye Gröhling miniszter úr 12 pontjával kapcsolatban egyáltalán nem 

fenyeget. Ahogyan azt is, hogy a mielőbbi iskolakezdés mindannyiunk érdeke. Emellett 

felmerültek a megyei hatáskörbe tartozó középiskolákkal kapcsolatos kérdések is” - közölte az 

MKP elnöke, hozzátéve: örül annak, hogy államtitkár partnernek mutatkozott abban, hogy 

szakmai kérdésekben a jövőben is kapcsolatban lesznek. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/klaus-iohannis-allamfo-telefonon-egyeztetett-kelemen-hunorral
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-rmdsz-es-ep-kepviselo-a-romaniai-valasztasrol-meghatarozo-ero-leszunk-a
https://ma7.sk/hethatar/vincze-lorant-rmdsz-es-ep-kepviselo-a-romaniai-valasztasrol-meghatarozo-ero-leszunk-a
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-oktatasi-allamtitkarral-valo-talalkozo-utan-a-magyar-iskolak
https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-az-oktatasi-allamtitkarral-valo-talalkozo-utan-a-magyar-iskolak
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Király Zsolt: Magyar összeborulás kérdőjelekkel. Hárompárti helyett kétpárti 

egység lesz? 
2020. december 7. – Ma7.sk 

December 18-ával leáll a politikai élet és jövő év január 11-ig mindenki visszavonul 

karácsonyozni a családja körébe.   Az MKP és a Most-Híd számára különösen fontos, hogy 

még ezelőtt pozitív üzenetet küldjön a választóinak, ezzel is jelezve, hogy a karácsonyfa alá a 

„zeggység“ is megérkezett ajándékként.   Nem kizárt azonban, hogy az összeborulás végül 

csak kétpárti lesz. A gondot az Összefogás jelenti, mely nem elégedett a tárgyalások 

menetével. Pontosabban azzal, amilyen szerepet szán neki a két „nagyobb“ és régebbi párt. 

 

Filip Mónika: Figyelembe vesszük a nemzetiségi iskolák egyediségét 
2020. december 8. – Ma7.sk 

Az elmúlt napokban portálunkon is több cikkben foglalkoztunk az iskolahálózat 

racionalizálását előirányzó kezdeményezésekkel, törvényjavaslatokkal. Branislav Gröhling 

szakminiszter tizenkét pontban fogalmazta meg az iskolahálózat racionalizálásának menetét. 

Többen úgy vélik, hogy az egyes pontok a nemzetiségi iskolákra negatívan hatnak. A 

nemzetiségi iskolák védelmében a Magyar Közösség Pártja december 4-én tartott 

eszmecserét, ahol hangsúlyozták, hogy amennyiben a szakminiszter a nemzetiségi iskolák 

esetében is háromszáz főben rögzíti a minimális működési létszámot, minden lehetőséget 

megragadnak, hogy ezt meggátolják. 

 

Pásztor István gratulált Kelemen Hunornak az RMDSZ választási sikeréhez 
2020. december 7. – Vajdaság Ma 

A VMSZ elnöke Facebook bejegyzésben gratulált az RMDSZ elnökének. „Gratulálok Kelemen 

Hunor elnök úrnak és az RMDSZ-nek! A tegnapi romániai választáson a magyar összefogás 

6%-ot meghaladó eredménnyel arányos képviseletet szerzett a bukaresti Képviselőházban és 

Szenátusban!” - olvasható a bejegyzésben. 

 

Dicsőség emléküknek! 
2020. december 7. – Magyar Szó 

Aki az elmúlt napokban járt Zentán, a Népkert környékén, láthatta, hogy a bejáratánál már áll 

a lengyel kulturális minisztérium által finanszírozott emlékmű. Mint korábban beszámoltunk 

róla, főhajtásként készült azoknak a lengyel pilótáknak az emléke előtt, akik 1944. szeptember 

10-én Zenta térségében hősi halált haltak küldetésük teljesítése közben. 
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https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/12/08/kiraly-zsolt-magyar-osszeborulas-kerdojelekkel-haromparti-helyett-ketparti-egyseg-lesz/
https://korkep.sk/cikkek/velemeny/2020/12/08/kiraly-zsolt-magyar-osszeborulas-kerdojelekkel-haromparti-helyett-ketparti-egyseg-lesz/
https://felvidek.ma/2020/12/filip-monika-figyelembe-vesszuk-a-nemzetisegi-iskolak-egyediseget/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25933/Pasztor-Istvan-gratulalt-Kelemen-Hunornak-az-RMDSZ-valasztasi-sikerehez.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4477/vajdasag_zenta/231343/Dics%C5%91s%C3%A9g-eml%C3%A9k%C3%BCknek!.htm
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Kuleba: Ukrajna nem akar politikai harcot vívni Magyarországgal 
2020. december 7. – MTI, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Ukrajna nem érdekelt abban, hogy politikai harcot vívjon Magyarországgal - jelentette ki 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter hétfőn az RBK-Ukrajina hírportálnak. Közben a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciója kivonult a kárpátaljai megyei 

tanács hétfői alakuló üléséről. Az ukrán külügyminiszter nyilatkozatában kifejtette, hogy 

három okból nem akar Ukrajna Magyarországgal politikai összetűzésbe keveredni. "Először 

is, mert egy fontos szomszéd ország Közép-Európában, és mi is részesei vagyunk ennek a 

térségnek. Másodszor, mert egy NATO-tagország, és szeretnénk normálisan együttműködni 

Magyarországgal az euroatlanti integráció kérdésében. Harmadszor, mert az Európai Unió 

tagállama, amelynek álláspontja szintén fontos számunkra" - hangoztatta. 

 

A KMKSZ tiltakozásként és szolidaritásként kivonult a megyei tanács alakuló 

üléséről 
2020. december 7. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

December 7-én, hétfőn délelőtt került sor Ungváron a VIII. összehívású Kárpátaljai Megyei 

Tanács első plenáris ülésére. Az ilyenkor szokásos hivatalos részt követően – állami himnusz, 

eskütétel, az ideiglenes elnökség, illetve számláló bizottság megalakítása stb. – az újonnan 

megválasztott képviselők áttértek a tanácselnök személyének jelölésére, valamint 

megválasztására. Azonban ezt megelőzően Barta József bejelentette: a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciója az utóbbi időben történtek miatt tiltakozásként és az 

elnök, Brenzovics László iránti szolidaritásként nem vesz részt a VIII. összehívású megyei 

tanács vezetőségének megválasztásában. A „KMKSZ” – UMP színeiben bejutott és jelenlévő 7 

képviselő – Barta József, Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, Balogh Lívia, Péter Csaba, Bíró Erzsébet 

és Petei Judit – felállt és kivonult a tanácsteremből. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 30. – Kossuth Rádió 

 

Soha nem volt ilyen alacsony a részvétel Romániában a parlamenti választáson - többek 

között a koronavírus-járvány és az abból adódó korlátozások miatt. Egyik párt sem szerzett 

abszolút többséget a romániai parlamenti választásokon, így várhatóan koalíciós kormány 

alakul. Klaus Johannis államfő az elmúlt hónapokban többször is világossá tette, hogy a 

választások eredményétől függetlenül a Nemzeti Liberális Párt miniszterelnök-jelöltjét kéri 

fel kormányalakításra, így koalíciós partnerként a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-ukrajna-nem-akar-politikai-haborut-magyarorszaggal/
https://karpataljalap.net/2020/12/07/kmksz-tiltakozaskent-es-szolidaritaskent-kivonult-megyei-tanacs-alakulo-uleserol
https://karpataljalap.net/2020/12/07/kmksz-tiltakozaskent-es-szolidaritaskent-kivonult-megyei-tanacs-alakulo-uleserol
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-30_18-02-00&enddate=2020-11-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-30_18-02-00&enddate=2020-11-30_18-40-00&ch=mr1
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RMDSZ jöhetnek számításba, és amennyiben bejut a parlamentbe a Népi Mozgalom Pártja is 

- vélik a politikai elemzők.  

 

Biztosított a magyarság számarányos képviselet a román parlamentben - jelentette ki ma 

délelőtt az RMDSZ elnöke.   Az esetleges kormányra lépésről csak a végleges eredmények 

ismeretében tárgyal majd, ha lesz ilyen felkérés - mondta Kelemen Hunor a választásokat 

értékelve.  

 

Egy új román part nevét kell megtanulnunk, hiszen a szélsőjobboldali Románok Egyesítéséért 

Szövetség, az AUR  9% környéki eredményével  ezentúl ott lesz a román parlamentben.  

Barna Gergő szociológust halljuk a vasárnapi választások meglepetéseiről.    

 

A következőkben a magyar közösség számára fontos régiókból kapunk körképet. A 

székelyföldi megyék közül Hargita megyében volt jobb a választási hajlandóság. Szatmár 

megyei körkép. 

 

Maros megyében – Hargita, Kovászna és Szatmár megyéhez hasonlóan – az RMDSZ- nek 

sikerült megszereznie a szavazatok többségét, a tegnapi parlamenti választásokon. 

 

Arad megyében a választók alig egyharmada döntötte el, hogy mely pártok küldhetnek 

képviselőket és szenátorokat a parlamentbe.  Faragó Pétert,az RMDSZ megyei elnöke és 

jelöltlistájának vezetőjét halljuk.  

 

Első alkalommal állított fel betlehemet a nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye a 

Székesegyház előtti téren. Az életnagyságú szobrokból álló betlehemet Böcskei László megyés 

püspök áldotta meg. A járványhelyzetben a folyamatos tiltások kihívás elé állítják a 

családokat, közösségeket. A püspökség a betlehem állításával karácsony békéjének, 

meghittségének üzenetére hívja fel a figyelmet. 


