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Nyomtatott és online sajtó 
 

Részleges országos eredményeket tett közzé BEC 
2016. június 6. – maszol.ro 

A Központi Választási Iroda közzétette a részleges országos eredményeket. A 

polgármesterekre leadott szavazatok 57,32 százalékának összesítése szerint a PSD a voksok 

44,52, a PNL a 34,6, az ALDE a 4,92, az RMDSZ a 4,87, a PMP pedig a 4,03 százalékát 

szerezte meg. A megyei listákra leadott voksoknak eddig 31,86 százalékát számolták össze. 

Ezek szerint a PSD 39,15, a PNL 32,79, az ALDE 5,6, az RMDSZ 5,24, a PMP pedig 4,03 

százalékot kapott. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 0,34, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

0,09 százalékon áll. A helyi tanácsosok esetében a következőkép alakult a szavazatok 

megoszlása (35,46 százalékos feldolgozottságnál): PSD 42,02, PNL 32,27, ALDE 5,84, UDMR 

5,4, PMP 3,49 százalék. 

 

Semjén: sikeres a magyar szereplés 
2016. június 6. - MTI 

Gratulációját fejezte ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 

vasárnapi romániai önkormányzati választásokon induló magyaroknak az elért 

eredményekért. A kormányfő helyettese az idei Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-

program zárókonferenciáján, hétfőn Budapesten kiemelte: a voksoláson több mint 200 

magyar jelölt szerzett polgármesteri tisztséget.Semjén Zsolt külön gratulált a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sikeréhez, jelezve, hogy Székelyföld két legnagyobb 

városában, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön nagy győzelmet arattak. Azt mondta: ez 

azért is fontos, mert Romániában egyre brutálisabb magyarellenesség tapasztalható, és az 

igazságszolgáltatáson keresztül zaklatják a magyarságot.  

 

Átlag alatti a választói részvétel Erdélyben  
2016. június 5. - Erdély Ma 

Erdély valamennyi megyéjében elmaradt az országos átlagtól a részvétel a vasárnapi 

önkormányzati választás első három órájában, a magyar többségű székelyföldi megyék a 

sereghajtók között vannak a voksolók arányát illetően. Az újonnan beüzemelt választási 

informatikai rendszer lehetővé teszi a részvételi adatok valós idejű követését. A központi 

választási bizottság (BEC) azonban közleményt is kiadott a délelőtt 10 óráig leadott 

szavazatokról, hogy azt össze lehessen vetni a korábbi helyhatósági voksolásokon 10 órakor 

feljegyzett részvételi adatokkal. 

 

Ilyen volt a részvétel a fontosabb erdélyi városokban 
2016. június 5. - transindex.ro 

Marosvásárhelyen (51,28%), Székelyudvarhelyen (42,25%) és Szatmárnémetiben (41,41%) 

volt a legnagyobb a részvételi arány a fontosabb erdélyi városok közül a 21 órakor zárult 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65417-reszleges-orszagos-eredmenyeket-tett-kozze-bec
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203747&cim=atlag_alatti_a_valasztoi_reszvetel_erdelyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=43036
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helyhatósági választásokon. Nagyváradon, Nagybányán, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, 

Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában a részvételi arány a 40%-ot 

sem érte el.  

 

Csalásra gyanakszik, ezért a rendőrséghez fordult a Bihar megyei RMDSZ 
2016. június 5. maszol.ro 

A Bihar megyei Köröstárkányhoz tartozó Kistárkányban 15 százalék fölött van az ideiglenes 

lakcímmel szavazók aránya, a választási részvétel kisebb falvakban 80 százalék körüli, míg a 

községközpontban a választók körülbelül 60 százaléka voksolt eddig – számolt be a 

Maszolnak Szabó Ödön.  A Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke szerint feltűnő, hogy a 

kisebb falvakban az ideiglenes lakcímmel rendelkezők aránya három-négyszerese a jóval 

nagyobb községközponténak. Az RMDSZ a megyei rendőrséghez fordult az ügyben, mert ahol 

már 15-20 százalékot közelíti az ideiglenes lakcímmel szavazók aránya, felmerülhet a csalás 

gyanúja. „Lehet, hogy az eredményt akarják ily módon befolyásolni azok, akik nem 

kampányprogrammal készültek a helyhatósági választásra” – fogalmazott az ügyvezető elnök. 

 

RMDSZ-es polgármesterek győzelme körvonalazódik a háromszéki magyar 
városokban 
2016. június 5. - maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ párhuzamos szavazatszámlása alapján körvonalazódik, hogy a következő négy 

évben is RMDSZ-es polgármester vezetik Sepsiszentgyörgyöt, ahol Antal Árpád harmadik 

mandátumát kezdi, Kézdivásárhelyen Bokor Tibor második mandátumában vezeti a várost, 

akárcsak Barót, ahol Lázár Kiss Barna András lesz a polgármester, míg Kovásznán Gyerő 

József kezdi el első mandátumát. Ugyanakkor a háromszéki községek többségében is 

vezetnek a szövetség jelöltjei, figyelembe véve, hogy a 45 közigazgatási egységből eleve 14 

olyan település van, ahol nem volt ellenjelöltje az RMDSZ-nek. 

 

Kelemen: Marosvásárhelyen és Szatmárnémetiben is szoros eredmény várható 
2016. június 5. - MTI, Erdély Ma, Krónika 

Románia 54 településén biztosan az RMDSZ jelöltje szerzi meg a polgármesteri tisztséget – 

mondta el Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az 

urnazárás után szűk egy órával tartott sajtótájékoztatóján. Országosan ugyanis 54 olyan 

település van, ahol az RMDSZ jelöltje ellenjelölt nélkül szállt versenybe a polgármesteri 

tisztségért. Kelemen Hunor exit poll felmérésekre hivatkozva jelentette ki, hogy Kolozsváron 

mind Horváth Anna, a szövetség polgármesterjelöltje, mind az RMDSZ képviselőjelölt-listája 

jó eredményt ért el. Az IRES közvélemény-kutató kolozsvári mérése szerint Horváth Anna 

10,8 százalékos szavazataránnyal a második lett a kolozsvári polgármesteri székért folyó 

versenyben, a szövetség helyi képviselőjelölt-listája pedig 15,4 százalékot kapott, mintegy 

három százalékkal többet, mint négy évvel ezelőtt. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65392-csalasra-gyanakszik-ezert-a-rend-rseghez-fordult-a-bihar-megyei-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65397-rmdsz-es-polgarmesterek-gy-zelme-korvonalazodik-a-haromszeki-magyar-varosokban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65397-rmdsz-es-polgarmesterek-gy-zelme-korvonalazodik-a-haromszeki-magyar-varosokban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203751&cim=kelemen_marosvasarhelyen_es_szatmarnemetiben_is_szoros_eredmeny_varhato_frissitve
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Marosvásárhely: elismerte vereségét Soós Zoltán 
2016. június 6. - transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Elismerte vereségét Soós Zoltán Dorin Florea ellenében. A szavazatok 80%-ának 

megszámolása után Florea mintegy 2000 szavazattal vezet, ezt az előnyt nem tudják 

ledolgozni, mert olyan körzetek vannak hátra, amelyek Floreának kedveznek. Az Összefogás 

Házában tartott rövid sajtótájékoztatóján Soós elmondta: tiszteletben kell tartani a választók 

akaratát, úgy néz ki, hogy a váltás helyett a marosvásárhelyiek a folytatást választották. x0A 

kampányáról elmondta, tiszta kampány volt, a város problémáiról és a lehetséges 

megoldásokról beszélt ennek során. Szerinte a választási törvény kampányra vonatkozó 

szabályzásai a hivatalban levő polgármestereknek kedveznek. Hozzátette, nem állnak meg, 

folytatják a munkát.  

 

Kereskényi: nem egy tisztséget, hanem nagy felelőssége nyertem ma 
2016. június 6. - transindex.ro, maszol.ro 

90 százalékos feldolgozottságnál Kereskényi Gábor több mint 5100 szavazattal vezet. 

Kereskényi élő Facebookos bejelentkezésében megköszönte a szatmári választópolgároknak, 

akik a változásra szavaztak. "Másféle polgármesterre szavaztak a szatmáriak" - mondta. 

Kereskényi elmondta, mindenki polgármestere akar lenni. "Nem egy tisztséget, hanem nagy 

felelősséget nyertem ma. Nem csodákat, csak munkát tudok ígérni" - jelentette ki 

 

Nagyváradon Ilie Bolojan nyert 
2016. június 6. - transindex.ro 

Nagyváradon Ilie Bolojan jelenlegi polgármester a szavazatok 70,7%-át kapta az első 

hivatalos részeredmények szerint. Huszár István 13,4%-ot szerzett. 

 

Nagybányán az RMDSZ lehet a második politikai erő 
2016. június 6. - transindex.ro 

A részleges, párhuzamos szavazatszámlás szerint az RMDSZ a második politikai erő 

Nagybányán - mondta a Transindexnek Kovács Richárd tanácsosjelölt. A becslések szerint 

Cătălin Cherecheș eddigi polgármester nyerte a választásokat.  

 

Gálfi fölényesen nyert Udvarhelyen 
2016. június 6. - szekelyhon.ro 

Huszonkét körzetből tizenkilencben nyert Gálfi Árpád, háromban pedig Bunta Levente a 

székelyudvarhelyi helyhatósági választásokon. A székelyudvarhelyi MPP–EMNP-koalíció 

eredményvárójába a következő részeredmények futottak be: Gálfi Árpád (MPP–EMNP-

koalíció) 5685 szavazat, Bunta Levente 3986, Arros Orsolya 2648. Eszerint 1899 szavazattal 

előzte meg Gálfi a volt polgármestert. Az eredmények még nem hivatalosak, de ünneplik a 

koalíció tagjai és szimpatizánsai Gálfi Árpádot – ő fél 12 előtt nem sokkal érkezett meg a 

Gondűzőbe. Tizenhat székelyudvarhelyi szavazókörzet voksait összesítve Gálfi Árpád, az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43063
http://itthon.transindex.ro/?hir=43064
http://itthon.transindex.ro/?hir=43058
http://itthon.transindex.ro/?hir=43054
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/kampanystabinfo-galfi-vezet-udvarhelyen
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MPP– EMNP Koalíció polgármesterjelöltje vezet 1800 szavazattal – tájékoztat a koalíció 

kampánystábja. 

 

A tanácsban is az EMNP-MPP koalíció nyert Székelyudvarhelyen 
2016. június 6. - transindex.ro 

Székelyudvarhelyen az önkormányzati testületben is az EMNP-MPP választási koalíció nyert. 

Az RMDSZ-re 5334-en szavaztak, az eddig ellenzékben politizáló EMNP-re és MPP-re 6554 

választásra jogosult személy voksolt. Ez azt jelenti, hogy a tizenkilenc tagú testületben kilenc 

RMDSZ-es tanácsos fog ülni, tízen az EMNP-MPP színeiben fognak politizálni.  

 

Ráduly Róbert Kálmán visszatér Csíkszereda élére 
2016. június 6. - szekelyhon.ro 

Egy év „szünet” után újból Ráduly Róbert Kálmán lesz Csíkszereda polgármestere, aki a 

voksok több mint 72 százalékát kapta meg az önkormányzati választásokon – jelentették be 

az RMDSZ Csík Területi Szervezetének sajtótájékoztatóján. 

 

Már 100 polgármestere van az RMDSZ-nek 
2016. június 6. - transindex.ro 

Eddig 100 polgármesteri tisztséget biztosan az RMDSZ jelöltje nyert meg – jelentette be az 

RMDSZ ügyvezető elnökségén Kovács Péter. Az ügyvezető elnök Mezőpanit, Pusztadaróc, 

Hegyközpályi, Maksa, Székelykeresztúr, Torockó településeket említette, ahol az utóbbi 

percekben vált biztossá az RMDSZ-es jelölt győzelme.  

 

Nem veszített polgármesteri tisztséget Arad megyében az RMDSZ 
2016. június 6. - maszol.ro 

Arad megyében sikerült megtartania az öt polgármesteri mandátumot az RMDSZ-nek, még 

az a kérdés, hogy a megyei közgyűlésbe és az aradi városi tanácsba hány képviselője jut be az 

érdekvédelmi szervezetnek. A polgármester-választást a negyedik mandátumát kezdő 

Gheroghe Falcă (Nemzeti Liberális Párt) nyerte – nem hivatalos eredmények szerint – a 

szavazatok 42 százalékával. 

 

Bihar megyében egyelőre 21 polgármestere van az RMDSZ-nek 
2016. június 6. - maszol.ro 

Bihar megyében az RDMSZ több településen is elnyerte a polgármesteri tisztséget a 

következő négy évre. A szövetség eddigi adatai szerint Kiskerekiben Nyiri Sándor, Érszöllősön 

Beke László, Tótiban Vincze Nándor, Paptamásiban Matyi Miklós, Érbogyoszlón Kócza 

István, Vedresábrányban Barcui Barna, Hegyközpályiban Somogyi Lajos, Hegyközcsatárban 

Bónisz Sándor, Szalacson Horváth Béla, Micskén Kosztandi Mihály, Biharon Nagy Gizella, 

Szalárdon Nagy Miklós, Bihardiószegen Mados Attila, Érkörtvélyesen Nagy István, 

Biharfélegyházán Kelemen Zoltán, Érsemjénben Balazsi József lett a polgármester. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43044
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/raduly-robert-kalman-visszater-csikszereda-elere
http://itthon.transindex.ro/?hir=43039
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65400-nem-veszitett-polgarmesteri-tisztseget-arad-megyeben-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/65399-bihar-megyeben-egyel-re-21-polgarmestere-van-az-rmdsz-nek

