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Haladók és demokraták az élen 
2012. május 7. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) vasárnap késő esti nem 

hivatalos adatai szerint a köztársasági parlamenti választásokon a Szerb Haladó Párt köré 

tömörülő koalíció által állított Mozdítsuk előre Szerbiát –Tomislav Nikolić elnevezésű 

listára a polgárok 24,7 százaléka voksolt. A Demokrata Párt körüli Választás a jobb életért 

– Boris Tadić listára a polgárok 23,2 százaléka szavazott. A VMSZ 2,4 százalékos 

eredményt ért el, ami 6 képviselői helyet jelent.  

 

Semjén-Répás: a VMSZ megerősítette pozícióit 
2012. május 7. – MTI, Echo TV, Kitekintő, hirado.hu 

A magyar kormány örömmel értesült, hogy a vasárnapi szerbiai választásokon a vajdasági 

magyarság legnagyobb támogatottsággal rendelkező érdekvédelmi szervezete, a Vajdasági 

Magyar Szövetség megerősítette pozícióit. Ezt Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár közölte hétfőn az MTI-

vel. 

 

Elégedett a választási eredményekkel a VMSZ 
2012. május 7. – Gyurkovics Virág - Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A VMSZ-nek sikerült megvalósítania a 7 héttel korábban megfogalmazott céljait, ambícióit 

és szándékait kampánya során – hangzott el Pásztor István pártelnök hétfői 

sajtótájékoztatóján a Magyar Házban. Pásztor István köszönetét fejezte ki mindazoknak, 

akik rájuk szavaztak, és hozzátette, a VMSZ bármennyire is szeretné, még mindig nem 

számíthat a nem magyarok szavazatára, noha nekik szilárd meggyőződésük, hogy polgári 

társadalmat csak úgy építhetnek, ha ezek az árkok átjárhatók. 

 

Orbán: nőtt a vajdasági magyarok politikai aktivitása 
2012. május 7. – Vajdaság Ma, MTI 

A miniszterelnök szerint a vasárnapi szerbiai választások azt mutatják, hogy a vajdasági 

magyarok politikai aktivitása, optimizmusa növekedett az elmúlt időszakban. A magyar 

kormány figyelemmel kíséri a szerbiai választások eredményét, ezt egyrészt az ott élő 

magyar közösség súlya önmagában is indokolja, másrészt az, hogy a kabinet az Európai 

Unió további bővítésének híve - mondta Orbán Viktor újságírói kérdésre válaszolva hétfőn 

Budapesten 

 

Az MPSZ, a VMDK és a VMDP elégedetlen a választási eredményekkel 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A végeredmények ismeretének hiányában az MPSZ, a VMDK és a VMDP vezetői 

elhatárolták magukat a konkrét véleménynyilvánítástól. A részeredmények azonban nem 

kedvezőek, Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke elégedetlenségének 

adott hangot.  

http://magyarszo.com/fex.page:2012-05-07_Haladok_es_demokratak_az_elen.xhtml
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/07/19/Semjen_Repas_a_VMSZ_megerositette_pozicioit.aspxhttp:/mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197741&lang=hun
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4916/Elegedett-a-valasztasi-eredmenyekkel-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13474/Orban-nott-a-vajdasagi-magyarok-politikai-aktivitasa.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4915/Az-MPSZ--a-VMDK-es-a-VMDP-elegedetlen-a-valasztasi-eredmenyekkel.html
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Máris megkezdődött a koalíciós egyezkedés 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A párvezetők bejelentették, azonnal nekilátnak az új kormány megalakításával kapcsolatos 

tárgyalásoknak. A B92 értesülése szerint már a választásokat követő éjszaka létrejött a 

"kapcsolat" a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) és a Demokrata Párt (DS) vezetői között. 

 

 

Belga lap szerint "többé-kevésbé" nacionalista irányzatú koalíció várható 
Szerbiában 
2012. május 7. - MTI 

A lakosság minden eddiginél nagyobb fokú megosztottságát emelte ki a szerbiai 

parlamenti választásokról írt hétfői kommentárjában a La Libre Belgique című belga 

napilap. Az újság szerbiai tudósítójának cikke szerint az előzetes eredmények azt mutatják, 

hogy Boris Tadic elnök Európa-barát Demokrata Pártjának (DS) politikáját sokan 

elutasították.  

 

VMSZ: Nyitottak az egészséges kompromisszumra  
2012. május 8. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség ambíciói teljesültek és a párt politikai értelemben 

ugyanolyan erős maradt, mint amilyen eddig volt – fogalmazta meg hétfőn megtartott 

sajtótájékoztatóján benyomásait a vasárnap megtartott általános választásokról Pásztor 

István, a VMSZ elnöke. Pásztor köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta a párt 

munkáját és azoknak az embereknek, akik a VMSZ-re voksoltak. 

 

Kishegyes: A VMSZ nyolc, a DS öt mandátumot szerzett 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

Kishegyes községben az országos átlaghoz képest nagyobb volt a részvételi arány, a 

szavazati joggal rendelkezők 60,2 százaléka élt alkotmányos jogával. Helyhatósági szinten 

11 listát hirdettek meg, valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz az eredményhez, melynek 

alapján egyik pártnak, csoportosulásnak, vagy koalíciónak sem sikerült elérni a 30 

százalékos támogatottsági szintet.  

 

Nagybecskerek: A legtöbb szavazatot a "haladók" kapták 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

Az új nagybecskereki városi képviselő-testületben hat párt, illetve koalíció képviselői 

kapnak majd helyet. Legtöbb mandátuma - összesen 24 - a Szerb Haladó Pártnak lesz, 

közölte a városi választási bizottság. 

 

 

 

 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16616/Maris-megkezdodott-a-koalicios-egyezkedes.html
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197603&lang=hun#197603
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=197603&lang=hun#197603
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_VMSZ_Nyitottak_az_egeszseges_kompromisszumra
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13479/Kishegyes-A-VMSZ-nyolc--a-DS-ot-mandatumot-szerzett.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13478/Nagybecskerek-A-legtobb-szavazatot-a-haladok-kaptak.html


 

 

 

 

 

 
4 

Topolya: A VMSZ szerezte a legtöbb mandátumot 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A topolyai községben összesen 31 072 bejegyzett választópolgár szavazhatott a kijelölt 49 

szavazóhelyen. Az előzetes, nem hivatalos adatok szerint, a választópolgárok 57,89 

százaléka, 17 987 személy élt szavazati jogával. A helyhatósági választási listán a 12 párt és 

csoportosulás versengett a 41 helyért, közülük hét listát juttattak a választók 

mandátumhoz. A Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István jelöltlistának 16 

mandátumot sikerült szereznie. 

 

Szabadka: DS - 26,67 százalék, VMSZ - 22,52 százalék 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A városi választási bizottság adatai szerint valamennyi szavazóhely teljes feldolgozása után 

az állás a következő: Választás a jobb életért - Boris Tadić koalíció Szabadkán a szavazatok 

26,67 százalékát tudhatja magáénak, őket követi a VMSZ 22,52 %-kal, a Szerb Haladó Párt 

10,80 %-kal, a Lista Szerbiáért 8,30 %-kal, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 6,58 %-kal, 

a Fordulat koalíció 5,93 %-kal, a Szerbiai Szocialista Párt 5,87 %-kal, a Szerbiai Egyesült 

Régiók 3,73 %-kal, a Bácskai Bunyevácok Szövetsége 2,72 %-kal, a Bunyavác Párt 1,71 %-

kal, a Magyar Remény Mozgalom 1,64 %-kal, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 1,63%-

kal, a Szolidaritás Polgárok Csoportja 1,14 %-kal és végül a Mindannyian Együtt koalíció 

0,76 százalékkal. 

 

Zenta: A VMSZ megtartotta vezető helyét az önkormányzati választáson 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

Zenta községben az önkormányzati választásokon a nem hivatalos eredmények szerint a 

Vajdasági Magyar Szövetség szerezte meg a legtöbb szavazatot, az összes leadott voks 

mintegy 34,03 százalékát. A második helyen a Demokrata Párt és a Szerb 

Szociáldemokrata Párt közös listája végzett 27,49 százalékkal, őket a Szerbiai Egyesült 

Régiók követi 9,87, majd a Magyar Polgári Szövetség 8,77 százalékkal. 

 

Temerin: A Szerb Haladó Párt választási sikere 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A ma délelőtt kihirdetett előzetes, nem hivatalos eredmények szerint a temerini 

helyhatósági választásokon a szavazópolgárok 63,9 % járult az urnák elé. Legsikeresebben 

a Szerb Haladó Párt (SNS) szerepelt, 2280 szavazatot kapott. Az SNS-t a Demokrata Párt 

(DS) követi 1968 szavazattal, majd a Szerb Radikális Párt, amelynek listájára 1604 voks 

érkezett. 

 

Újvidék: A DS győzött, a Dveri bekerült a képviselő-testületbe 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A tartományi székvárosi választási bizottság adatai alapján a Demokrata Párt a szavazatok 

18,6, a Szerb Haladó Párt 16,4, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga pedig 16,2 százalékát 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13477/Topolya-A-VMSZ-szerezte-a-legtobb-mandatumot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13476/Szabadka-DS-26-67-szazalek--VMSZ-22-52-szazalek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13472/Zenta-A-VMSZ-megtartotta-vezeto-helyet-az-onkormanyzati-valasztason.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13471/Temerin-A-Szerb-Halado-Part-valasztasi-sikere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13470/Ujvidek-A-DS-gyozott--a-Dveri-bekerult-a-kepviselo-testuletbe.html
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kapta. A cenzust meghaladta még a Szerbiai Szocialista Párt, a Roma Demokrata Párt, a 

Szerbiai Demokrata Párt, a Szerb Radikális Párt, a Dvéri és föltehetően egy képviselője lesz 

a VMSZ-nek is, adta hírül a 021 helyi rádió.  

 

Ada: demokrata győzelem 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A 29 képviselői helyből 16 mandátumot szerzett a Választás a jobb életért – Boris Tadić 

lista a községi képviselő-testületben a vasárnapi választásokon, így biztosnak látszik: 

Bilicki Zoltán marad Ada község elnöke újabb négy évig. A végleges, de nem hivatalos 

eredmények szerint a demokrata tömb minden listája fölényes győzelmet aratott a 

községben. 

 

Vajdaságban a demokraták győztek 
2012. május 7. – Vajdaság Ma 

A Tartományi Választási Bizottság (PIK) adatai szerint hat vajdasági községben győzött, 

legtöbb szavazatot összegyűjtve a Választás a jobb Vajdaságért - Bojan Pajtić koalíció, 

megszerezve a szavazatok 21,32 százalékát. A PIK mai sajtótájékoztatóján elmondták, azon 

adatok alapján, amelyet Zsablya, Kevevára, Kishegyes, Hódság, Zenta és Karlóca községek 

szavazatainak összeszámlálása után kaptak, második helyen az Indítsuk el Vajdaságot 

koalíció áll, a szavazatok 18,35 százalékával. 

 

Fordulat történt Óbecsén  
2012. május 8. – Magyar Szó 

Az önkormányzati választásokon megjelent új szereplők alaposan átrendezték a község 

politikai térképét. A választók 55,96 százaléka járult az urnák elé a községben, ami 7 

százalékkal kevesebb, mint 2008-ban. A végeredmény sokak számára meglepően alakult: a 

Demokrata Párt szerezte meg a szavazatok 23,32 százalékát, ezzel együtt a képviselő-

testület 11 mandátumát. A sorokat alaposan átrendezte a Miša Vrebalov – Fordulat 

Óbecséért 16,81 százalékos szavazataránya, valamint a Szerb Haladó Párt által megszerzett 

16,55 százalékos eredmény – mindkettő 8 képviselői helyre jogosult.  

 

Minden párt mandátumot szerzett Törökbecsén  
2012. május 8. – Magyar Szó 

A törökbecsei nem hivatalos választási eredmények szerint a 31 szavazóhelyen a lakosság 

65,76 százaléka járult az urnák elé. A legtöbben a Fordulatra és a Szerb Haladó Pártra 

szavaztak, így ők 8-8 képviselővel veszik majd ki részüket a képviselő-testületi munkából. 

 

Indulhat a kombinatorika  
2012. május 8. - Fekete J. József – Magyar Szó 

A vasárnapi általános választásokon Zombor város 76 855 szavazópolgára közül 41 277 

voksolt. Az önkormányzati választáson induló 15 listából 11 jutott be a városi képviselő-

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13469/Ada-demokrata-gyozelem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13473/Vajdasagban-a-demokratak-gyoztek.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_Fordulat_tortent_Obecsen.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_Minden_part_mandatumot_szerzett_Torokbecsen.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_Indulhat_a_kombinatorika.xhtml


 

 

 

 

 

 
6 

testületbe. Eddig nyolc párt, illetve koalíció vett részt a helyi hatalomban, ám a 

demokraták 26, és a radikálisok 23 mandátuma mellett a többiek mindössze 1–5 

szavazattal rendelkeztek. Az új összetételű testületben módosulnak az erőviszonyok, 

bonyolultabb kombinatorikára lesz szükség a hatalmi többség megszerzéséhez. 

 

A haladók szerezték meg a legtöbb mandátumot  
2012. május 8. – Magyar Szó 

Akár véglegesnek is tekinthetők a Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ 

(CeSID) hétfőn közölt választási eredményei, melyeken még a késlekedő koszovói 

szavazatok sem módosíthatnak jelentős mértékben, elsősorban az ottani alacsony 

részvételi arány miatt. A CeSID által közzétett adatok szerint a köztársasági parlamenti 

választásokon a Szerb Haladó Párt által vezetett Mozdítsuk előre Szerbiát koalíció szerezte 

meg 24 százalékos támogatottsággal a legtöbb szavazatot. A Demokrata Párt körüli 

Választás a jobb életért koalíció a szavazatok 22,3 százalékát kapta. 

 
 

 

  

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-08_A_haladok_szereztek_meg_a_legtobb_mandatumot.xhtml
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