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Részleges eredmények: 30 százalékkal vezet a PSD, bejutott az 
RMDSZ, az AUR a választások legnagyobb meglepetése 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) a szavazatok 30 százalékával nyerte a 2020-as parlamenti 
választásokat a voksok 99,67 százalékának a feldolgozása után a Központi Választási Iroda 
(BEC) által hétfő reggel 7 órakor közölt adatok szerint. A második a Nemzeti Liberális Párt 
26 százalékkal, a bronzérmet pedig az USR–PLUS választási szövetségnek sikerült 
megszereznie, a választók 15 százaléka szavazott nekik bizalmat. A legnagyobb meglepetés 
kétségen kívül a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az ultranacionalista alakulat a 
voksok több mint 9 százalékát kapta. Az RMDSZ is biztos bejutó. A pillanatnyilag 
rendelkezésre álló eredmények szerint viszont a Pro Romániának és a Népi Mozgalom 
Pártnak (PMP) nem sikerült elérnie a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos 
küszöböt. 

 

Orbán Viktor: az erdélyi magyarságnak a következő időszakban is 
lesz beleszólása a róla szóló döntésekbe 

Levélben gratulált Orbán Viktor miniszterelnök Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének ahhoz, hogy a vasárnapi választáson elért 
eredménynek köszönhetően továbbra is jelentős magyar képviselet lesz a román 
parlamentben - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfő 
délután. Orbán Viktor szerint "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". 

 

Potápi: az RMDSZ megerősítette pozícióit parlamenti szinten is 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) - a magyar összefogásnak is 
köszönhetően - megerősítette pozícióit parlamenti szinten is - értékelte a hétvégén tartott 
romániai parlamenti választásokat kedden online sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János örömteli eseménynek nevezte, hogy a 
szeptemberi önkormányzati választásokra építve, az eredményeket, a mozgósítást 
kihasználva a vasárnapi voksolás is sikert hozott az erdélyi magyaroknak. A magyarság 
számarányához méltó, azzal gyakorlatilag megegyező eredmény született - mutatott rá az 
államtitkár, utalva az RMDSZ 6 százalékos eredményére, amelyet a törvényhozás két 
házában elért. Aláhúzta: a mostani választáson - elsősorban a pandémia miatt - a részvétel 
rekordalacsony, mintegy 32 százalékos volt. A magyarok által lakott térségekben nagyjából 
az országos arányoknak megfelelően, illetve azt meghaladóan vettek részt a voksoláson, de 
voltak olyan területek, amelyek ettől elmaradtak. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arról 
beszélt, hogy a járvány rányomta a bélyegét a kampányra és a választási részvételre 
egyaránt. Az eredményeket ennek tükrében érdemes olvasni - mondta. Az elnök ismét 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
3 

megköszönte a rájuk leadott szavazatokat, amelyek lehetővé tették, hogy az erdélyi 
magyarság érdekképviselete megmaradjon a román törvényhozásban. 

 

Kelemen Hunor: meglesz az arányos képviselet, stabil jobbközép 
koalícióra van szükség 

Arányos képviseletet tudunk biztosítani a magyar közösség számára a román 
parlamentben – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a vasárnap este közzétett exit 
poll eredmények ismeretében és a választókerületekből kapott információik alapján. A 
politikus a Krónika kérdésére elmondta, fenntartja, hogy jobbközép kormánykoalícióra 
van szüksége Romániának az új ciklusban, a szövetséget viszont mindeddig még egyetlen 
román párt sem hívta tárgyalni. Kelemen Hunor kiemelte, a következő napokban mielőbb 
el kell kezdeniük a tárgyalásokat a bukaresti törvényhozásba bejutott politikai 
alakulatoknak a parlamenti többség, valamint a stabil kormányzás biztosítása érdekében. 
Hozzátette ugyanakkor: a véleménye nem változott az elmúlt hetekben többször 
hangoztatott álláspontjához képest, miszerint középjobboldali, stabil kormánykoalíciót 
tart szükségesnek Romániában. „Ez nyilván akkor stabil, ha van egy legalább 55, de inkább 
60 százalékos parlamenti többsége. Az 50 százalék plusz egy szavazat kínlódást jelent 
csupán, újabb politikai válságot eredményez, ez ma nem járható út” – vélekedett az 
RMDSZ elnöke. 

 

Orbán Viktor az erdélyi magyaroknak: támogassák a magyar 
összefogást, az RMDSZ listáját 

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi romániai parlamenti választásról péntek reggeli 
rádióinterjújában közös érdeknek nevezte, hogy mindkét országban stabil kormányzás 
legyen, az erdélyi magyarokat arra kérte, támogassák a magyar összefogást, az RMDSZ 
jelöltjeinek listáját. Románia fontos ország Magyarországnak, élénk a gazdasági 
együttműködés, „az ott lévő magyarokkal (...) összekapcsoltuk magunkat, ezzel, ha 
odamegyünk, pénzt viszünk Romániának”. Közös érdeknek nevezte, hogy mindkét 
országban stabil kormányzás legyen. Az erdélyi magyarokat arra kérte, támogassák a 
magyar összefogást, az RMDSZ jelöltjeinek listáját. 

 

Semjén Zsolt a választáson való részvételre és az RMDSZ 
támogatására kéri a nem Románia területén élő erdélyi 
magyarokat 

A vasárnapi romániai parlamenti választáson való részvételre és az RMDSZ támogatására 
kéri a nem Románia területén élő erdélyi magyarokat Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért 
felelős miniszterelnök-helyettes a közösségi oldalán közzétett üzenetében. Semjén Zsolt 
azt kérte, hogy a Magyarországon, illetve a világ egyéb pontjain élő erdélyi magyarok, 
érvényes román okmányaikkal  - személyigazolvány, útlevél - menjenek el választani és 
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adják le szavazatukat az RMDSZ-re, hogy "Romániában, Erdélyben a magyarság 
meghatározó erő maradhasson, és a magyar értékek és érdekek védelmezője lehessen".   

 

Szijjártó Péter Marosvásárhelyen: arra kérem az erdélyi 
magyarokat, vegyenek részt a választásokon  

„Arra kérem nagy tisztelettel a romániai magyarokat, hogy vegyenek részt a hétvégi 
parlamenti választásokon. Vegyenek részt abban a nagy közös döntésben, ami a jövőjükről, 
a közösségük jövőjéről szól” – jelentette ki szerdán Marosvásárhelyen a magyar 
külügyminiszter. Maros megyei villámlátogatásának végén Szijjártó Péter Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnökkel tartott sajtótájékoztatót. A magyarországi politikust üdvözlő szövetségi 
elnök elöljáróban beszámolt arról, hogy a délután folyamán a külügyminiszterrel együtt 
meglátogattak egy-egy olyan mezőgazdasági nagyvállalkozást Kerelőszentpálon, 
Nyárádtőn, illetve Nyárádgálfalván, amelyek a budapesti kormány gazdaságfejlesztési 
programjának támogatásával valósultak meg, illetve felkeresték Soós Zoltánt, 
Marosvásárhely polgármesterét is. A vasárnapi választásokról Kelemen Hunor elmondta: 
tétje az erős parlamenti képviselet megőrzése. Emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ az 
elmúlt években mindig számíthatott a magyar kormány segítségére, morálisan és 
politikailag támogatták az érdekvédelmi szövetséget. Hangsúlyozta azt is, hogy a 
választásokon való részvételnek, a szavazat leadásának nincs egészségügyi kockázata. 

 

Folytatódik az erdélyi mezőgazdasági feldolgozóegységek számára 
megítélt magyar állami támogatások kifizetése  

A magyar kormány folytatja az erdélyi mezőgazdasági feldolgozóegységek számára 
megítélt támogatások kifizetését – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szerdán a magyarországi közmédiának a Maros megyei Kerelőszentpálon, 
ahol a magyar állam támogatásával létrejött gabonafeldolgozó üzemet látogatta meg. A 
Maros megyei látogatásra érkezett miniszter elmondta: Magyarország az elmúlt években 
70 milliárd forintnyi beruházásösztönzési támogatást juttatott Erdélybe, amelynek 
segítségével 135 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre mintegy 6000 kisebb, 
közepes és nagy vállalat. Az idén 53 mezőgazdasági nagyberuházás jött létre, együttesen 40 
milliárd forint értékben, amelyekhez a magyar kormány 20 milliárd forint támogatást 
biztosított. „Mivel a program ilyen sikeres, úgy döntöttünk, hogy folytatjuk (...), és újabb 
6,5 milliárd forint értékben írtunk ki pályázatot újabb mezőgazdasági feldolgozóipari 
beruházásokra. Erre több mint 50 pályázat be is jött, ezek feldolgozását meg is kezdtük, és 
a jövő évben tudjuk folyósítani majd az újabb támogatást” – nyilatkozta a tárcavezető. 
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Potápi: a nemzeti újrakezdés évében tovább kell erősíteni a 
gyerekeknek és a családoknak szóló programokat 

A magyar újrakezdés csak magyar gyerekekkel lehetséges, ezért jövőre, a nemzeti 
újrakezdés évében tovább kell erősíteni a gyerekeknek, a fiataloknak és a családoknak 
szóló programokat – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára Révkomáromban. Az államtitkár erről azon az 
ünnepségen beszélt, amelynek keretében átadta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének a Nemzetpolitikai Államtitkárság által életre hívott Miénk a város! 
vetélkedő felvidéki nyerteseinek járó csodasarkokat. Potápi a rendezvényen rámutatott: az 
elmúlt évben a nemzetpolitika legfontosabb területe a gyerekek és a családok megszólítása 
volt, ennek egyik eszköze a Miénk a város! nevű vetélkedősorozat is. Kifejtette: fontosnak 
tartják, hogy ez a vetélkedősorozat összekötötte a gyerekeket a szülőkkel és a 
nagyszülőkkel, valamint a távolabb élőkkel is, illetve, hogy az online térben megvalósított 
versenyt sikerült kiterjeszteni a Kárpát-medencén túli  szórványra is. Hozzátette: a 
vetélkedősorozatba körülbelül két és fél ezer gyermek kapcsolódott be, ami – a nekik 
segédkező családtagokkal egyetemben – mintegy tízezer embert jelent. 

 

Iskolareformra készül a szlovák oktatási tárca 

Az MKP, a Híd és az Összefogás külön-külön tiltakozott az ellen, hogy a készülő 
iskolareform keretében a 300-as minimális diáklétszámhoz kössék az oktatási 
intézmények működését. Az MKP szerint az oktatási minisztérium által bemutatott reform 
12 pontjához csatolni kell egy továbbit, amely kifejezetten a nemzetiségi oktatás 
kérdéseivel foglalkozna. Az Összefogás arra hívta fel a figyelmet, hogy a szaktárca által 
jelzett 300-as tanulói minimális létszám a magyar iskolák többségének bezárását 
eredményezheti. „Magyar alapiskoláink 89%-át kevesebb mint 300 tanuló látogatja, és ez 
az arány demográfiai okokból már nem is lesz kedvezőbb. Ha valaki 300-as létszámnál 
húzza meg a támogatási határt, az tízből kilenc iskolánkat kivéreztetné” – áll a 
közleményben. Az iskolahálózat optimalizációjával kapcsolatban Filip Mónika (SaS) 
oktatási államtitkár úgy nyilatkozott, érzékenyen viszonyulnak a kisebbségi 
intézményrendszer átalakításához, a nemzetiségi szempontot is figyelembe veszik. A 
szaktárca közleményt is kiadott, amelyben az áll, hogy a racionalizációhoz „érzékenyen” 
állnak hozzá. „A létszámhatár mellett az optimalizáció során sok más kritériumot is 
figyelembe fogunk venni, így például az osztályok telítettségét, az iskolák elérhetőségét, a 
nemzetiségi szempontot, az oktatás szakmai színvonalát, de más tulajdonságokat is.” Filip 
Mónika szerint a nemzetiségi iskolákat speciális kritériumok alapján ítélik majd meg, hogy 
a kisebbségi tanulók számára továbbra is elérhetőek legyenek, a színvonaluk pedig 
folyamatosan emelkedjen. 
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Újra teljes létszámmal dolgozik a VMSZ köztársasági parlamenti 
frakciója 

Újra 9 fővel, vagyis teljes létszámmal dolgozik a VMSZ köztársasági parlamenti frakciója - 
tette közzé Facebook-oldalán dr. Pásztor Bálint, a párt köztársasági parlamenti 
frakcióvezetője. Vicsek Annamária és Juhász Attila államtitkári kinevezését követően két 
képviselői hely is megüresedett, ezeket pedig a temerini Ökrész Rozália, a Magyar Szó 
Lapkiadó Kft. igazgatója és Gyivánovity Dániel szabadkai vállalkozó, okleveles 
közgazdászok fogják betölteni. A Vajdasági Magyar Szövetség két új köztársasági 
parlamenti képviselője ma délután tett képviselői esküt Belgrádban.  

 

Pásztor István: A VMSZ egy emberként áll ki a kárpátaljai magyar 
nemzettársaink mellett 

A VMSZ egy emberként áll ki kárpátaljai magyar nemzettársaink mellett és maximális 
támogatásunkról biztosítjuk KMKSZ - Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, 
Dr. Brenzovics Lászlót - írta Pásztor István, a VMSZ elnöke Facebook-oldalán. Úgy véljük, 
az ukrán hatóságok mai újabb, koholt vádak alapján felépített, a kárpátaljai magyarság 
legitim képviselői ellen irányuló vegzálása nem szolgálja sem a többségi nemzet, sem az 
országban élő többszázezres őshonos kisebbségek érdekét – tette hozzá. A 
leghatározottabban elítéljük az Ukrán Biztonsági Szolgálat legújabb magyarellenes 
megfélemlítő akcióját és határozott cselekvésre szólítjuk fel a nemzetközi szervezeteket! – 
zárta bejegyzését. 

 

Szijjártó: Ukrajna támadást indított a kárpátaljai magyarsággal 
szemben 

Ukrajna, egy nem NATO-tagország támadást indított egy NATO-tagországhoz tartozó 

nemzeti kisebbséggel szemben – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, aki arra 

kérte az atlanti szervezet tagállamait, mutassák ki szolidaritásukat. Szijjártó Péter 

elmondta: a szövetséges országok külügyminisztereinek beszámolt arról, hogy mi történik 

jelenleg Ukrajnában. Kifejtette: hétfőn az ukrán titkosszolgálat „elfoglalta” a kárpátaljai 

magyarok politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

székházát, a szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak az otthonát, a Kárpátaljai Magyar 

Főiskolát és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot lebonyolító szervezet irodáit, hogy 

ott „agresszív módon” házkutatást tartson. Szijjártó Péter kiemelte: a magyarok, akik 

megélték a kommunista diktatúrát, tudják, milyen az emberek szovjet típusú 

„megfélemlítése, megalázása”. Ez történt hétfőn Ukrajnában, ahol „egyértelműen a 

magyarok megfélemlítése és magyargyűlölet szítása továbbra is központi kormányzati 
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politikai szintjén van” – mondta, hozzátéve: ha nem így lenne, „nem rúgták volna rá 

kommandósok az ajtót” a KMKSZ elnökére. 

 

A KMKSZ-UMP megszüntetésére, Brenzovics László pártelnök 
meggyanúsítására készülnek az ukrán hatóságok 

Ukrajna Igazságügyi Minisztériuma vissza akarja vonni a KMKSZ-Ukrajnai Magyar Párt 

bejegyzését Ukrajna jogszabályainak megsértése okán. Sajtóértesülések szerint a szaktárca 

bírósághoz fordul, hogy törölje a KMKSZ-UMP bejegyzését. A kereset regisztrációja során 

az „Ukrajna politikai pártjairól” szóló törvény 24. cikkelyének követelményeire 

hivatkoznak, amely előírja, hogy abban az esetben, ha egy politikai párt tíz éven belül az 

ukrajnai választásokon nem jelöl elnökjelöltet és parlamenti képviselőt, akkor a politikai 

pártot regisztráló hatóságnak a bejegyzést igazoló dokumentum visszavonásáról szóló 

kérelemmel bírósághoz kell fordulnia. Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökének meggyanúsítására készülnek a hatóságok – erősítette meg 

Olekszij Petrov, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció vezetője. „Azt azonban 

kijelenthetem, hogy a házkutatások eredményei alapján most szakértői vizsgálatokat 

végeznek. Tanácskozást folytattam a rendfenntartókkal – biztosak benne, hogy lesz 

gyanúsítás” – közölte egyebek mellett az elmúlt napok magyarellenes intézkedései 

kapcsán. Arra a kérdésre, hogy Brenzovics László meggyanúsítását érti-e ez alatt, a 

kormányzó igennel felelt. 

 

Az EBESZ képviselőivel tárgyaltak a kárpátaljai magyarok az őket ért 
fenyegetésekről 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetősége fogadta pénteken az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőit, akiket tájékoztattak a 

magyar intézményeknél folytatott házkutatásokról, és a kárpátaljai magyarság helyzetéről. 

Az EBESZ tagjai az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) által november 30-án kárpátaljai 

magyar intézményeknél végrehajtott házkutatásaival kapcsolatban keresték fel az oktatási 

intézményt. Csernicskó István, a Rákóczi-főiskola rektora elmondta, hogy a megfigyelők 

elsősorban az iránt érdeklődtek, hogy mit és milyen alapon kerestek az SZBU munkatársai 

az alapítvány irodáiban. Kérésükre Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, Csernicskó István és 

Kozák Andrea, a házkutatás során jelenlévő főiskolai jogász általános információkkal látta 

el a szervezet képviselőit a főiskola és az alapítvány működéséről és a házkutatás 

részleteiről. Felhívták a vizsgálóbizottság figyelmét arra a tényre, hogy a nyomozást egy 

Kárpátalján kívüli intézmény, a zaporizsjai bíróság hagyta jóvá, amelynek semmilyen 

kapcsolata nincs az alapítvánnyal. „Ez azt feltételezi, hogy sem Kárpátalján, sem a 

szomszédos megyékben nem akadt olyan bíró, aki aláírt volna ilyen nevetséges vádakon 

alapuló feltételezést, mint a hazaárulás vagy államellenes cselekmények. A kárpátaljai 
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magyar közösség jogkövető magatartást tanúsít, eszében sincs semmiféle államellenes 

cselekedetek végrehajtására” – idézte a főiskola vezetőinek szavait a hírportál. Csernicskó 

István hangsúlyozta az EBESZ-megfigyelőknek, hogy az SZBU fegyveres házkutatásai az 

épületben hatással vannak a főiskolára mint oktatási intézményre is, amely rontja az 

intézmény presztízsét, negatív hatással lehet az intézmény jelenleg folyamatban lévő 

akkreditációjára. 

 

Folyamatosak a fejlesztések 

Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága 2016-ban indított nagyszabású 

óvodafejlesztési programot, melynek köszönhetően számos óvoda és játszótér újult meg 

Kárpát-medence-szerte. A program keretében most két újabb játszótér és egy tanmedence 

is létesült a Drávaszögben. A Nemzetpolitikai Államtitkárság horvátországi szakmai 

partnere a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF), amelynek a feladata az 

itteni beruházások koordinálása és kivitelezésének megszervezése. A horvátországi 

program keretében már számos beruházás és pályázat megvalósult, melyek mind a 

minőségi magyar óvodai oktatást segítik elő. Ezek közé tartozik a játszótérépítési program 

is, amelynek első körében a szlavóniai szórványközösségekben, majd pedig a 

tömbmagyarság lakóhelyein is játszóterek épültek. A program második felének végén most 

két újabb játszótér létesült, az egyik Várdarócon, a másik pedig Csúzán. 
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