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 » RÖVIDEN

Hárompárti magyar összefogás
a Felvidéken
Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki 
magyar kulturális-közéleti szervezet, a 
Csemadok elnöke vezeti azt a választási 
listát, amelyen három felvidéki magyar 
párt, a Magyar Közösség Pártja (MKP), a 
Magyar Fórum és az Összefogás közösen 
indul a februári parlamenti választáson – 
jelentették be az MKP Országos Tanácsá-
nak ülése után tartott sajtótájékoztatón 
szombaton. A három párt jelöltjei egy 
választási párt, a Magyar Közösségi Ösz-
szefogás listáján indulnak, ez utóbbit az 
Összefogás néven októberben bejegyzett 
formáció átnevezésével hozták létre, azu-
tán, hogy az egységes magyar lista létre-
hozásáról folytatott ötpárti egyeztetések 
kudarcba fulladtak. Az ötpárti egyeztetés 
azután szűkült három tényezőssé, hogy 
a Most–Híd szlovák–magyar párt és a 
Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 
(MKDSZ) nem volt hajlandó kizárni az 
esetleges kormányzati együttműködést 
a jelenleg legerősebb kormánypárttal, az 
Iránnyal (Smer–SD). A 150 fős válasz-
tási listán az MKP-nak 90 helye lesz, a 
fennmaradó 60 helyen fele-fele arányban 
osztozik a Magyar Fórum és az Összefo-
gás, amelyek gyakorlatilag törpepártok.

Aggasztóak az ukrajnai magyaroktatást
érintő újabb fejlemények
Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a 
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) elnöksége azon kedvezőtlen 
fejlemények miatt, amelyek a közel-
múltban az ukrajnai magyar tannyelvű 
oktatással kapcsolatban történtek. 
A kárpátaljai magyar hírportálokon 
pénteken megjelent nyilatkozat szerint 
„a KMPSZ-t aggasztják az utóbbi hetek 
ukrajnai magyar oktatást érintő esemé-
nyei: az ukrajnai magyar tankönyvkia-
dás megszüntetésével kapcsolatban a 
médiában megjelent hírek, az anyanyel-
vi és idegen nyelvi órák drasztikus csök-
kentése az elemi iskolai osztályokban, 
a Kárpátalján működő Petőfi -programo-
sok tevékenységének ellehetetlenítése 
az állami szervek részéről”.   

Karácsony előtt ismét a parlament
elé kerül a Brexit-megállapodás
Boris Johnson brit miniszterelnök szerint 
még karácsony előtt ismét a parlament 
elé kerül a brit EU-tagság megszűnésé-
nek (Brexit) feltételeit rögzítő megálla-
podás, ha a kormányzó Konzervatív Párt 
megnyeri a december 12-ére kiírt előre 
hozott választást. Szombat éjjel a brit 
kormányfő közölte: a konzervatívok vá-
lasztási programja a Brexit végrehajtása, 
végetvetne a bizonytalanságnak.

Netanjahu puccskísérletnek nevezte
az ellene való vádemelést
Benjámin Netanjahu izraeli minisz-
terelnök puccskísérletnek nevezte az 
ellene előzőleg bejelentett vádemelést, 
és korábbi kijelentéseit megerősítve 
közölte, hogy nem mond le. Az ügyvivő 
kormányfő elfogultsággal vádolta meg 
a nyomozóhatóságokat, és vizsgálatra 
szólított fel ellenük. Ártatlanságát han-
goztatva piszkos nyomozásról beszélt, 
a vádemelés bejelentésének időpontját 
pedig, a kormányalakítási patthelyzetre 
utalva, politikai indíttatásúnak minősí-
tette. Szerinte a nyomozási folyamatot az 
ő és az általa vezetett jobboldali kormány 
megbuktatásának szándéka vezérelte, 
és ehhez a sajtó is asszisztált. Aviháj 
Mandelblitt főügyész csütörtökön este je-
lentette be, hogy vádat emel a miniszter-
elnök ellen csalás, vesztegetés és hivatali 
visszaélés miatt.

Orbán Viktor: ne állítsák szembe magyart a magyarral!

Magyarországnak ott is kultúrát kell erősíteni, kapcsolatot építeni, ahol nagy számban 
élnek magyar közösségek, mert „egy vérből valók vagyunk, összetartozunk” – je-
lentette ki Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken a nemrég lezajlott Magyar 
Állandó Értekezlet és a Diaszpóra Tanács ülésével kapcsolatban.
Az összetartozásnak a gazdasági lába is megerősödött a lelki mellett az elmúlt évek-
ben – hangsúlyozta. A széttagoltság hátrányából szerinte úgy lehet előnyt kovácsolni, 
ha a világ különböző területén élő magyarok összekapcsolódnak, összeadják erőiket, 
kapcsolatrendszerüket. Ennek köszönhető szerinte, hogy a magyar gazdaság a 
legnagyobb eredményét a szomszédos országokkal folyatott kereskedelemmel éri el. 
A magyarországi gazdasági teljesítmény így az egész térségben élő magyar közösség 
gazdasági teljesítménye – mondta, bírálva azokat a pártokat, akik szembeállítják a 
magyarországi és a határon túli magyar közösségeket. Az a jó, ha a magyarok a szom-
szédos országokban maguk látják el saját politikai képviseletüket – szögezte le.

AZ ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK KÖRÉBEN IS LANYHA VOLT A SZÉKELYFÖLDI VOKSOLÁSI KEDV

Kirívó magyar távolmaradás
Messze elmaradt a részvételi arány 
Kovászna és Hargita megyében az 
országos átlagtól az államfőválasztás 
tegnapi második fordulójában, de a 
többi magyarlakta megye sem volt 
az élmezőnyben.

 » BALOGH LEVENTE

A két héttel korábbi első fordulóhoz 
hasonlóan gyér magyar érdeklődés 
mellett zajlott az elnökválasztás 

tegnapi második fordulója: a székelyföldi 
megyékben messze elmaradt a részvételi 
arány az országos átlagtól. Mint ismeretes, 
két héttel ezelőtt a 14 jelölt közül a Nem-
zeti Liberális Párt (PNL) színeiben induló 
Klaus Johannis jelenlegi államfő és Vio-
rica Dăncilă szociáldemokrata pártelnök 
(PSD), volt kormányfő jutott a második 
körbe, kettejük közül kellett megválasz-
tani az államfőt, aki a következő öt év-
ben lesz majd a Cotroceni-palota lakója. 
Az előrejelzések egyöntetűen Johannis 
újabb győzelmét vetítették előre. A részvé-
teli arány este fél hétkor 45,82 százalékos 
volt, ez annyit jelent, hogy a 18 millió 286 
ezer választópolgárból addig 8 348 345 élt 
a választójogával. A voksolás ezúttal is 
pénteken kezdődött el a külföldi szavazó-
körökben, a legkorábban az Új-Zélandon 
élő román állampolgárok járulhattak az 
urnák elé. Az érdeklődés meglehetősen 
nagy volt: az első két napon, szombat éj-
félig 363 055-en adták le szavazatukat a 
külföldi szavazókörökben, ami jóval több, 
mint a két héttel ezelőtti 270 952, és tegnap 
nap közben is óriási volt a szavazókedv. 
Levélben több mint 17 500-an szavaztak.

A „szavazópecsétek bajnokaitól”
a dinamikus mandátumig
A voksoláson részt vevő politikusok a vá-
lasztás jövőre gyakorolt hatását hangsú-
lyozták. Miután voksolt, Klaus Johannis 
azt mondta: egy modern, európai és nor-
mális Romániára szavazott, és kijelentette: 

a voksolás rendkívül fontos abból a szem-
pontból, hogy Románia milyen irányban 
halad tovább. Az elnök „szavazópecsétes 
bajnokoknak” nevezte a választókat. Vio-
rica Dăncilă szavazata leadását követően 
azt mondta: arra szavazott, hogy Románia 
előre haladjon, ne visszafelé, abba az idő-
be, amikor a polgárok nem rendelkeztek 
szabadságjogokkal, mivel minden hata-
lom egyetlen ember kezében összpon-
tosult. Ludovic Orban miniszterelnök, a 
PNL elnöke optimistán nyilatkozott. Mint 
kifejtette, a fejlődő Romániára szavazott, 
egy olyan országra, ahol az állami intéz-
mények a polgárokat szolgálják, és meg-
jegyezte: nem aggódik Johannis győzelme 
miatt, csupán a diadal mértéke kétséges.
Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) elnöke arról beszélt: arra 
szavazott, hogy a hatóságok vigyék végig 
a tavaly augusztus 10-i, szétvert kormány-
ellenes tüntetés ügyében indított nyomo-
zást. Dacian Cioloş, a Szabadság, Egység 
és Szolidaritás Pártja (PLUS) elnöke kö-
zölte: azt várja, hogy az államfő következő 
mandátuma „dinamikusabb” lesz. Traian 
Băsescu volt államfő, a Népi Mozgalom 
Párt (PMP) politikusa azt mondta: arra 
voksolt, hogy meglegyen a garancia: a 
román külpolitika továbbra is az EU-val 

és a NATO-val való együttműködésre tá-
maszkodik. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
közölte: jobb öt évre számít, mint amilyent 
magunk mögött hagytunk, és egy olyan 
országra szavazott, amelyben a gazdaság 
növekszik, és politikai stabilitás uralkodik.

A voksolás nem zajlott incidensek nél-
kül. Két Dolj megyei faluban is haláleset 
történt: egy 80, illetve egy 81 éves férfi  is 
rosszul lett a szavazókörben, és meghalt. 

Hátul kullogó magyar megyék
Akárcsak két hete, Hargita és Kovászna 
megyében jócskán elmaradt a részvételi 
arány az országos átlagtól – 12 órakor, ami-
kor az országos részvételi arány a 17 száza-
lékot közelítette, még egyik megyében sem 
volt 10 százalékos a részvétel, délután öt 
órakor pedig, amikor országosan már 40 
százaléknyian szavaztak, nem érte el a 20-
at –, de a többi, jelentős magyar lakosság-
gal rendelkező megye – Maros, Szatmár, 
Bihar és Szilágy – szintén az átlag alatt 
teljesített. Ez vélhetően annak tudható be, 
hogy a jelöltek egyike sem szólította meg 
közvetlenül a magyar közösséget, és nem 
mutatkozott megértőnek a magyar jog-
követelésekkel szemben. Kolozs, Brassó 
és Szeben megye viszont most is az élme-
zőnybe tartozott.

Lábbal „szavaztak”. A magyarok ezúttal masszív távolmaradással tüntettek
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A magyarság egészének fejlődését segí-
tő tőkét jelentenek a nemzetpolitikára 

fordított források – jelentette ki a budapesti 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért fele-
lős államtitkára szombaton Egerben, a Mi 
történetünk című, külhoni magyar egyete-
mistáknak és főiskolásoknak szóló szakmai 
hétvégén. Potápi Árpád János köszöntő-
jében kiemelte: a kormány legfontosabb 

nemzetpolitikai küldetése úgy megerősíteni 
a magyar-magyar kapcsolatrendszert, hogy 
szétszakíthatatlanná váljon. Emlékeztetett: 
a szocialista kormányzás utolsó évében 
alig több mint 9 milliárd forint jutott ilyen 
célokra, miközben ez az összeg mára meg-
haladja az évi 100 milliárdot. A rendezvény 
jelentőségét méltatva Potápi Árpád János 
hangsúlyozta: a 2014 óta hagyományosan 
évente megrendezett eseményen nyolcvan-
nál több fi atal vesz részt a Kárpát-medence 

külhoni területeiről. Mivel nemzetet csak 
rájuk lehet építeni, a gyerekeket, fi atalokat 
szolgáló programok megvalósítása a cél – 
húzta alá, megjegyezve, hogy a határon túli 
intézményhálózat bővítése, fejlesztése kap-
csán is kiemelt fi gyelmet fordítanak erre a 
korosztályra.

E szempontból és immár gazdasági tekin-
tetben is elmondható: a Kárpát-medence 
egyre egységesebbé válik – tette hozzá az 
államtitkár. Utóbbi kapcsán kitért arra is: az 
elmúlt időszakban megindult gazdaságfej-
lesztési programok a határon túli területek 
szinte minden vállalkozásához juttattak a 
fennmaradásukat, fejlődésüket segítő tá-
mogatásokat. A magyar vállalkozók 92,4 
százalékban magyar munkavállalókat fog-
lalkoztatnak és gazdasági partnereik több-
ségét az anyaországban keresik, illetve talál-
ják meg, az e célra fordított források tehát a 
Kárpát-medence egészének gazdasági erejét 
növelik és hozzájárulnak Magyarország gaz-
dasági fejlődéséhez is – szögezte le.

Mindez reményt nyújt arra is, hogy a ma-
gyarság egészére jellemző demográfi ai hely-
zet megváltozzon és 2030-ra megálljon a 
népességfogyás, majd a lélekszám tekinteté-
ben is elinduljon a magyarság gyarapodása 
– mondta Potápi Árpád János.  

Szétszakíthatatlanná tennék a kapcsolatokat




