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Ilie Bolojan nyert Nagyváradon, Cseke Attila a második helyen végzett 
2012. június 11. – Krónika, transindex.ro 

A szavazatok 66,08 százalékát gyűjtötte be a nagyváradi polgármesteri tisztségért 

versenybe szállt Ilie Bolojan, az USL jelöltje. A nagyváradi választási iroda adatai szerint a 

liberális párti Bolojan 62 783 voksot kapott, őt Cseke Attila, az RMDSZ jelöltje követi 17 

928 szavazattal (18,87 százalék). Az USL-nek 18 képviselője lesz a városi tanácsban, az 

RMDSZ hat, a Liberális-Demokrata Párt pedig három tanácsossal rendelkezik. 

 

Bakk Miklós: az EMNP-nek és az MPP-nek fontolóra kell vennie akár a fúziót 
is 
2012. június 11. – Krónika 

Miközben az RMDSZ súlya ma még azt tükrözi, hogy a kormány volt tagjaként több 

erőforrással rendelkezik a két magyar versenypárthoz képest, a helyhatósági választások 

eredménye arra utal, hogy az MPP-nek és az EMNP-nek csak akkor van lehetősége növelni 

politikai részesedését, ha komolyan fontolóra veszi a koalíciót, sőt a fúziót – értékelte a 

Krónikának a vasárnapi megmérettetés kimenetelét Bakk Miklós politológus. 

 

46,33%-kal nyert Bokor Tibor Kézdin 
2012. június 11. – transindex.ro 

A szavazatok 46,33 százalékával nyerte a választásokat Bokor Tibor, az RMDSZ jelöltje 

Kézdivásárhelyen. Rácz Károly MPP-s polgármesterjelölt 25,41%-kal a második helyen 

végzett, Johann Taierling, az EMNP színeiben 23,98%-kal a harmadik helyen. 

 

Tamás Sándor: a legfontosabb, hogy mind a négy magyar várost megnyertük 
2012. június 11. – transindex.ro 

„A legfontosabb cél az volt, hogy mind a négy magyar várost megnyerjük Kovászna 

megyében” – kommentálta az eredményeket Tamás Sándor megyei tanácselnök. „A 

városok az illető régió motorjai kell legyenek, ez az elkövetkező időszakban erre gondot 

fordítunk. Meggyőződésem, hogy az RMDSZ Háromszéken és Székelyföldön több 

szavazatot fog kapni, mint 4 évvel ezelőtt, és több tisztségviselőnk lesz, mint eddig. 

 

Antal Árpád: nem fogunk visszaélni a kétharmados többséggel a tanácsban 
2012. június 11. – transindex.ro 

“Azt üzenem mindenkinek, hogy ezzel a kétharmaddal nem fogunk visszaélni, hanem a 

város érdekében fogunk élni vele, és nem fogjuk leseperni a kisebbséget” - ígérte 

Sepsiszentgyörgy újraválasztott városvezetője, Antal Árpád. 

 

Dorel Coica lett Szatmárnémeti új polgármestere 
2012. június 11. – transindex.ro 

A nem hivatalos adatok szerint az USL jelöltje, Dorel Coica nyerte meg a polgármester-

választásokat Szatmárnémetiben. Az USL párhuzamos szavazatszámlálása szerint Coica 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64355
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64358
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64358
http://itthon.transindex.ro/?hir=29571
http://itthon.transindex.ro/?hir=29561
http://itthon.transindex.ro/?hir=29572
http://itthon.transindex.ro/?hir=29575
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több mint 5000 szavazattal kapott többet, mint ellenjelöltje, Ilyés Gyula, aki egymást 

követő két mandátumot töltött be a város vezetésében. 

 

Borboly és Ráduly Róbert is folytathatja 
2012. június 11. – transindex.ro 

Borboly Csaba második mandátumát kezdheti Hargita Megye Tanácsának élén, míg 

Ráduly Róbert harmadik polgármesteri ciklusába vághat bele Csíkszeredában – derült ki 

az adatok részleges feldolgozása után. 

 

Gyergyószentmiklós: 70,5%-kal nyert Mezei 
2012. június 11. – transindex.ro 

Gyergyószentmiklós hivatalban lévő MPP-s polgármestere, Mezei János újabb 

felhatalmazást kapott a választóktól, a szavazásra jogosultak 70,5%-a adta rá a voksát. A 

második helyen Lázár Zoltán, az RMDSZ jelöltje végzett. 

 

Eckstein: óriási meglepetést nem jelentett számomra ez az eredmény 
2012. június 11. – transindex.ro 

Eckstein-Kovács Péterre, Kolozsvár RMDSZ-es polgármester-jelöltjére leadott szavazatok 

aránya nem tükrözi a magyarság kolozsvári 16%-os számarányát: az exit pollok szerint a 

szövetségi jelölt a szavazatoknak mindössze a 8-11%-át nyerte el. Szerinte ezeket a 

szavazatokat a két esélyesebb jelölt, kisebb mértékben Gergely Balázs, az EMNP kolozsvári 

polgármester-jelöltje nyerte el. Emellett rámutatott, az interetnikus környezetben a 

magyar jelöltekre leadott szavazatok arányukban nem tükrözik a magyar lakosság 

számarányát. 

 

Rácz: a rossz kommunikáció volt az oka az MPP vereségének 
2012. június 11. – transindex.ro 

Rácz Károly szerint a nem megfelelő kommunikáció volt az oka az MPP vereségének 

Kézdivásárhelyen. „Nem volt jó a kommunikáció az emberek felé, nem tudtuk eljuttatni 

hozzájuk a négy évi tevékenységünk hírét, ezért veszítettünk.” 

 

Kelemen: a marosvásárhelyi szervezetben váltani kell 
2012. június 11. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen mind az MPP-s, mind a független jelöltről bebizonyosodott, hogy 

nincsen semmiféle társadalmi támogatottságuk – kommentálta a marosvásárhelyi 

választási eredményeket Kelemen Hunor. Az elnök kritizálta is a marosvásárhelyi RMDSZ-

szervezetet: elmondta, a régi frakció néhány esetben rossz döntést hozott. Le kell vonni a 

következtetéseket, ahol hibáztunk, ott a hibákat korrigálni kell. A marosvásárhelyi 

szervezetben váltani kell – jelentette ki. 

 

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29579
http://itthon.transindex.ro/?hir=29581
http://itthon.transindex.ro/?hir=29591
http://itthon.transindex.ro/?hir=29593
http://itthon.transindex.ro/?hir=29604


 

 

 

 

 

 
4 

Borbély: a romániai magyarság az egységre szavazott 
2012. június 11. – transindex.ro 

Két év nehéz kormányzás után ismét bizalmat szavaztak nekünk – értékelte a választások 

eredményeit Borbély László. A politikai alelnök szerint az eredményből világos, nincs 

szükség két-három pártocskára Erdélyben: a választók egy egységes, erős, 

megkerülhetetlen érdekvédelmi szövetség mellett tették le a garast. 

 

Ráduly Róbert: tegnap az emberek elmondták, hogy a dolgok rendben 
vannak a városban 
2012. június 11. – transindex.ro 

Ráduly Róbert Kálmán polgármester vasárnap újabb mandátumot kapott a 

csíkszeredaiaktól. Az elsöprő sikerét kommentálva úgy értékelte, tegnap az emberek 

elmondták, hogy a dolgok rendben vannak a városban. 

 

Taierling: nem szavazunk majd le valamit csak azért, mert az RMDSZ javasolja 
2012. június 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ-nek meglesz a többsége a helyi tanácsban a döntésekhez, az EMNP mozgástere 

négy tanácsossal ugyan korlátozott lesz, de saját tanácshatározat-tervezeteket is 

szándékoznak benyújtani majd – kommentálta Johann Taierling EMNP-s politikus a 

kézdivásárhelyi eredményeket. 

 

Tamás Sándor 56,7%-kal nyert, 18 RMDSZ-es lesz a 30 fős megyei tanácsban 
2012. június 11. – transindex.ro 

Kovászna megyében 94 803 személy szavazott érvényesen a megyei tanácselnök-

jelöltekre. Tamás Sándor RMDSZ-es tanácselnök megválasztását 53 752-en támogatták, ez 

56,70%-ot jelent. Nemes Előd, az EMNP jelöltje 10 770 szavazatot kapott (11,36%), 

Kulcsár-Terza József, az MPP jelöltje 8663-at (9,14%). 

 

Antal Árpádra 78,14%, az RMDSZ-listára 60,08% voksolt 
2012. június 11. – transindex.ro 

Antal Árpád András polgármester 78,14%-ot kapott Sepsiszentgyörgyön, a PNL jelöltje, 

Madalin Guruianu 10,36%-ot, az MPP jelöltje, Bálint József 5,44%-ot. A szentgyörgyi helyi 

tanácsba az RMDSZ összesítése szerint 14 RMDSZ-es, 1 MPP-s, 2 EMNP-s, illetve 2-2 

PSD-s és PNL-s jelölt jut be. 

 

Ilyés: ugyanannyi szavazattal veszítettem, mint amennyivel négy éve 
nyertem 
2012. június 11. – transindex.ro 

Több oka is van annak, hogy Szatmárnémetiben a Szociál-liberális Szövetség jelöltje, Dorel 

Coica nyerte el a polgármesteri széket – mondta Ilyés Gyula, az RMDSZ jelöltje. „Ez 

http://itthon.transindex.ro/?hir=29609
http://itthon.transindex.ro/?hir=29611
http://itthon.transindex.ro/?hir=29611
http://itthon.transindex.ro/?hir=29612
http://itthon.transindex.ro/?hir=29615
http://itthon.transindex.ro/?hir=29617
http://itthon.transindex.ro/?hir=29618
http://itthon.transindex.ro/?hir=29618
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elsősorban annak tudható be, hogy az USL országszerte felfele ívelő trendet mutat, ebbe az 

irányba akartak váltani, és ez rányomta a bélyegét az itteniek opciójára is” – mondta Ilyés. 

 

Baróton is többsége lesz az RMDSZ-nek a helyi tanácsban 
2012. június 11. – transindex.ro 

Baróton 7903 szavazati joggal rendelkező lakos él, 4975-en mentek el voksolni, és 4871-en 

adtak le érvényes szavazatot. Lázár Kiss Barna RMDSZ-es polgármesterjelölt 2062 

szavazattal megnyerte a választásokat (42,33%-ot szerzett), az MPP-s Nagy István, a volt 

polgármester 1234 szavazatot kapott (25,33%), az EMNP jelöltje, Virág László 565-öt 

(11,6%), Derzsi Samu 1010-et (20,73%). 

 

Borboly: felhatalmazást kaptunk a folytatásra 
2012. június 11. – transindex.ro 

„Június 10-én felhatalmazást kaptunk az eddigi munkánk folytatására. Ezen erős 

felhatalmazással tovább tudunk menni azon az úton, amelyen az elmúlt négy esztendőben 

közösen elindultunk” – írja Borboly Csaba, Hargita megye régi-új tanácselnöke. 

 

Az EMNP elégedett a háromszéki eredményekkel 
2012. június 11. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Nemes Előd, az EMNP háromszéki szervezetének elnöke elégedett az önkormányzati 

választás eredményeivel. Alig fél éve alakult friss pártként már eredményeket tudunk 

felmutatni, és ez bizakodóvá tesz – fejtette ki a Székelyhon.ro-nak Nemes Előd, az EMNP 

háromszéki elnöke. 

 

Maros megye (is) elveszett 
2012. június 11. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei tanácselnök-jelöltje, Lokodi Edit 

Emőke mintegy másfél ezer szavazattal maradt alul Ciprian Dobre ellenében az RMDSZ 

párhuzamos számlálása szerint. Szászrégen után Maros megye önkormányzatát sem 

magyar vezető irányítja a következő négy évben. 

 

Erősödött a magyar képviselet a szórványban 
2012. június 12. - Kőrössy Andrea, Gyergyai Csaba - Krónika 

Kolozs megye a részvételi arány tekintetében sereghajtónak számít – a vasárnapi 

voksnapon a jogosultak alig 53 százaléka szavazott. A végleges eredmények alapján a 

Szociálliberális Unió (USL) jelöltje, Horea Uioreanu 705 szavazattal győzte le Alin Tişét 

(PDL) a megyei tanácselnöki tisztségért kiírt szavazáson, az RMDSZ-es Máté András 12 

százalékot ért el. A szövetség tanácsosi listája a voksok 13,7 százalékát kapta, míg az USL 

41, a PDL 30 százalékot kapott.   

 

  

http://itthon.transindex.ro/?hir=29620
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=64373
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