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Nyomtatott és online sajtó 
 

Menyhárt: Az etnikai alapú politizálás mellett tették le a voksot a felvidéki 
magyarok 
2019. május 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Demokrata, Felvidék.ma, maszol.ro 

Az etnikai alapú politizálás mellett tették le voksukat a felvidéki magyarok – jelentette ki 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke Pozsonyban az EP-választás 

eredményei kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón. Bár a Szlovákiában szombaton tartott 

voksoláson sem a felvidéki magyar választók voksaiért küzdő tisztán magyar párt, a Magyar 

Közösség Pártja (MKP), sem a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt nem szerzett 

mandátumot, az MKP közel kétszer annyi voksot kapott, mint Bugár Béláék pártja. Míg a 

közel tíz éve a pozsonyi parlamenten kívül működő MKP a voksok 4,96 százalékát szerezte 

meg és csak kevesebb, mint négyszáz szavazattal maradt el a bejutástól, addig a szlovák 

kormánykoalíció részét képező Most-Híd 2,6 százalékot kapott. „Az egyik szemem nevet, a 

másik sír, mert 12 ezerrel több voksot kaptunk, mint öt éve, mégsem szereztünk 

mandátumot” – mondta Menyhárt József, megállapítva: „sokan voltunk, de nem elegen.” 

Egy, a hiányzó négyszáz szavazattal összefüggésben feltett kérdésre hozzátette: a párt 

elnökségének hétfői ülésén fontolóra veszik azt a lehetőséget is, hogy kérjék a szavazatok 

újraszámolását. 

 
Kelemen Hunor: megmutattuk, hogy az erdélyi magyar közösség egységes 
2019. május 27. – MTI,  Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Lokál 

Megmutattuk, hogy az erdélyi magyar közösség erős, szolidáris és egységes - értékelte a 

vasárnapi európai parlamenti választási eredményt az M1 aktuális csatornának hétfőn 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Mint elhangzott 

az RMDSZ 5,4 százalékos eredményt ért el az EP-választáson Romániában, így két 

mandátumot szerzett. Kelemen Hunor megköszönte mindenkinek a támogatást, és azt, hogy 

megértették az EP-választás tétjét. Úgy fogalmazott: az erdélyi magyarságnak lesz erős hangja 

az EP-ben. Így folytatni tudják azt az építkezést, amelyet az őshonos kisebbségek érdekében 

megkezdtek - közölte a politikus. 

 

Brenzovics László: Örvendetes, hogy Bocskor Andrea kárpátaljai képviselő 
folytathatja munkáját az Európai Parlamentben 
2019. május 27. – Kárpátalja  

A Magyarországon május 26-án megtartott európai parlamenti választáson leadott voksok 

összeszámlálását követően kihirdették: a Fidesz–KDNP 13 képviselőt delegál az Európai 

Parlamentbe (EP), ez eggyel több a 2014-es választáshoz képest. Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke örömét fejezte ki a választás 

eredményeit illetően, azonban nagy veszteségnek nevezte, hogy a szlovákiai Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) jelöltjei nem jutottak be az EP-be. 2018 februárjában például az MKP 
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listavezetője, Csáky Pál EP-képviselő kezdeményezésére az őshonos nemzeti kisebbségek 

védelméről és megkülönböztetésének tilalmáról szóló határozatát fogadta el nagy többséggel 

a parlament strasbourgi plenáris ülésén. 

 

Bevonult a börtönbe a három és fél évre ítélt Liviu Dragnea PSD-elnök 
2019. május 27. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Ma7.sk 

Három év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti legfelsőbb bíróság 

hétfőn kihirdetett, jogerős ítéletében Liviu Dragneát, a kormányzó román Szociáldemokrata 

Párt (PSD) elnökét. A politikus délután bevonult a rahovai börtönbe. A bukaresti legfelsőbb 

bíróság öttagú tanácsa – négy igen és egy ellenszavazat mellett – helybenhagyta az alapfokon 

hozott ítéletet, és hivatali hatalommal való visszaélésre történő felbujtásban találta vétkesnek 

a kormányzó alakulat vezetőjét. Az ötödik bíró különvéleményt fogalmazott meg, azt 

javasolva, hogy tárgyalják újra az ügyet, mivel szerinte az alapfokú testületnek korrupciós 

ügyekre szakosodott bírákból kellett volna állnia. 

 

Mezei szerint az MPP nélkül nem lett volna meg az RMDSZ öt százaléka a 
vasárnapi választáson 
2019. május 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke szerint ha az általa vezetett alakulat nem 

mozgósítja híveit, az RMDSZ nem lépi át az ötszázalékos küszöböt a vasárnapi európai 

parlamenti választáson. A politikus hétfőn Gyergyószentmiklóson tartott sajtótájékoztatóján 

köszönetét fejezte az MPP tagjainak és szimpatizánsainak, hogy félretéve a politikai 

hovatartozást, részt vettek a vasárnapi megmérettetésen, és a Kárpát-medencei magyar 

összefogásra szavaztak. Mezei János közölte, a polgári párt megelégedéssel nyugtázza, hogy a 

választópolgárok megértették: alá kell rendelni a rövidtávú politikai cselekvéseket annak, 

hogy Európában erős képviselettel lehessen kiállni a magyar nemzet számára fontos ügyekért. 

Az MPP elnöke úgy vélekedett: bebizonyosodott, hogy a polgári párt volt „ismét” a mérleg 

nyelve az EP-választáson. 

 
Erdélyi összefoglaló: négy megyében győzött az RMDSZ, a PSD csak egyet „vitt” 
2019. május 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A romániai magyarokat is „megmozgatta” a vasárnapi európai parlamenti választás és 

referendum: közülük csaknem félmillióan az RMDSZ-re szavaztak. A 16 erdélyi megye 

negyedében a magyar érdekképviselet diadalmaskodott, de máshol is jó eredményekkel 

büszkélkedhet a szövetség. Az RMDSZ Hargita, Maros, Kovászna és Szatmár megyében 

bizonyult a legnépszerűbb pártnak a vasárnapi voksoláson. Az RMDSZ listáját országos 

szinten – a külföldi szavazatokkal együtt – több mint 476 ezren támogatták, az urna elé 

járulók körül-belül 5,3 százaléka.  
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A vakok és a kisebbségi lét – Saját iskolától remélik identitásuk megőrzését a 
romániai magyar látássérültek 
2019. május 27. – Krónika 

Származásuk miatt nem jutnak megfelelő képzettséghez és tudáshoz a Romániában élő 

magyar vakok és gyengénlátók – kongatja meg az asszimilációs vészharangot a Székelyhon-

lapcsaládnak adott interjúban Buttu Arnold Csaba. A Romániai Magyar Nemlátók 

Egyesületének projektvezetője szerint közösségükben alig vannak értelmiségiek, pedig nagy 

szükség lenne rájuk, és több jogszabály is megerősíti az anyanyelvű oktatáshoz való jogukat. 

Magyar nyelvű, vakok számára kialakított oktatási intézmény mégsem létezik az egész 

országban. E többezres közösség életét ugyan ma már megkönnyítik a digitális kor 

technológiai vívmányai, de nem tettek le saját iskolájuk megalapításáról. 

 
Ferenc pápa látogatásának minden résztvevője biztonsági szűrőkön fog 
átmenni  
2019. május 27. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen  

Ferenc pápa romániai látogatásának minden nyilvános eseményén csak a biztonsági 

szűrőkön való átjutás után lehet részt venni - figyelmeztetik a hatóságok az érdeklődőket. A 

pápalátogatásra létrehozott minisztériumközi bizottság és a katolikus egyház bukaresti, 

csíkszeredai, jászvásári és balázsfalvi képviselői arra figyelmeztetik az egyházfő látogatásán 

részt venni kívánó polgárokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, érkezzenek korábban a 

helyszínekre, hogy elkerüljék a torlódást és legyen idejük átjutni a kötelező biztonsági 

szűrőkön.  

 
Kolozs megyében közel kétezerrel több szavazatot kapott az RMDSZ, mint 
2016-ban  
2019. május 27. – transindex.ro 

Többen szavaztak az RMDSZ-re, mint öt évvel ezelőtt Kolozs megyében - derül ki a Kolozs 

megyei RMDSZ közleményéből. A május 26-i Európai Parlamenti választási eredmény a 

harmadik szavazás zsinórban, amikor sikerült növelni a szövetségre leadott voksok számát, 

írják, hangsúlyozva, hogy a legutolsó, 2016-os parlamenti választásokhoz képest közel 

kétezerrel többen szavaztak az RMDSZ listájára vasárnap.  

 

Várhatóan két mandátumot szerez majd az RMDSZ az EP-ben  
2019. május 27. – transindex.ro 

A Központi Választási Iroda (BEC) előzetes eredményeinek 96,44 százalékos összesítéséből 

számított becslés szerint két mandátumot szerezhet az RMDSZ az Európai Parlamentben a 

Transindex számításai szerint.  

 

Bihar megyében a második legtöbb voksot kapta az RMDSZ  
2019. május 27. – maszol.ro 
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Az országos átlaghoz hasonlóan Biharban is több szavazatot kapott az RMDSZ az európai 

parlamenti választáson, mint a 2016-os parlamenti voksoláson. Hétfőn délben Cseke Attila 

szenátor, a Bihar megyei RMDSZ-szervezet elnöke és Szabó Ödön parlamenti képvoselő, 

ügyvezető elnök Nagyváradon értékelte az EP-választásokon elért eredményt, 

mandátumbecslésbe ugyanakkor nem bocsátkoztak.  

 

Porcsalmi Bálint: az RMDSZ két európai parlamenti mandátummal számol  
2019. május 27. – maszol.ro 

A Romániának járó 33 európai parlamenti mandátumból az eddigi számítások szerint kettő 

az RMDSZ-é, de csak az EP-választások hivatalos eredményeinek közzétételekor – várhatóan 

szerdán vagy csütörtökön – dől el, hogy melyik párt veszít egy helyet, azaz a 33. mandátumot 

– nyilatkozta a Maszolnak hétfőn Porcsalmi Bálint. Az ügyvezető elnök elmondta, a 

bizonytalanság abból fakad, hogy a végleges adatok feldolgozása után derül ki, melyik 

pártnak jut a 33-ik mandátum. Ezt a mandátumot az adott politikai alakulat csak akkor kapja 

meg, ha megtörténik a Brexit, Nagy-Britannia kilép az EU-ból, és képviselőik elhagyják az 

Európai Parlamentet.  

 
Rekorderedményt ért el Gyergyószéken az RMDSZ 
2019. május 27. – szekelyhon.ro 

Tizenöt éve nem volt akkora választási részvétel, és ugyanennyi ideje nem szerzett annyi 

szavazatot Gyergyószéken az RMDSZ, mint a vasárnapi EP-választásokon. Gyergyóremetén a 

szavazásra jogosultak 60 százaléka adta le a voksát, legkisebb arányban 

Gyergyószentmiklóson mentek el szavazni, ott az arány 41 százalék volt. 

 

Székely István: technikai értelemben az RMDSZ legprofesszionálisabban 
megszervezett kampánya volt a mostani  
2019. május 27. – transindex.ro 

Technikai szempontból az RMDSZ-nek a legprofesszionálisabban megszervezett kampánya 

volt a mostani, de Orbán Viktor támogatásának is fontos hatása volt az RMDSZ által elért 

szavazatszámot illetően - mutatott rá Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért 

felelős ügyvezető alelnöke, akit arra kérte a transindex.ro, hogy értékelje az RMDSZ által 

elért, viszonylag magas szavazatszámot.  

 
Antal Árpád: változtatni kell, hogy ne kerüljön veszélybe a képviselet  
2019. május 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A vasárnapi európai parlamenti választásokon az erdélyi magyarság bebizonyította, hogy 

képes mobilizálni és megvédeni magát, és azt üzente, hogy Romániában és Brüsszelben ne 

tervezzen senki anélkül, hogy ne vegye figyelembe az 1,3 milliónyi erdélyi magyar közösséget 

– fogalmazta meg az EP-választás fő üzenetét Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. 

Az elöljáró és az RMDSZ helyi elnöke hétfői választási éredményeket értékelő 

sajtótájékoztatóján kifejtette: az elmúlt időszak kampánya egy etnikai mobilizációs verseny 
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volt, és ebben nem maradtak alul a magyarok, működött a közösség egészséges önvédelmi 

reflexe. „Az EP-választás nem az RMDSZ-ről és két brüsszeli képviselőről szólt, hiszen a 

szövetség csak egy eszköz és keret ahhoz, hogy egyrészt megvédje a közösséget, másrészt 

lépjen előre a jogok bővítése területén is” – mondta. 

 
Megkerülhetetlen az RMDSZ politikai ereje Borboly, Tánczos és Korodi szerint 
2019. május 27. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Sokan temették az RMDSZ-t, az erdélyi magyarság közös összefogását és azt az erőt, amelyet 

az erdélyi magyarság képviselni tud a romániai politikai színtéren. Erre rácáfolt több mint 

470 ezer választópolgár – hangzott el az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének hétfői 

sajtótájékoztatóján, amelyen az EP-választások eredménye került a középpontba. Az európai 

parlamenti választások eredménye kapcsán tartott sajtótájékoztatót hétfőn Csíkszeredában 

Borboly Csaba, az RMDSZ Csíki Területi Szervezetének elnöke, Tánczos Barna szenátor és 

Korodi Attila parlamenti képviselő. 

 

A romániai EP-választások öt legfontosabb következtetése  
2019. május 27. – transindex.ro 

Bár a választások előtti utolsó közvélemény-kutatás is hihetetlennek tűnő, 41%-os választási 

jelenlétet jósolt, az urnáknál megjelenők száma minden várakozást felülmúlt. Ez pedig 

érezhető aggodalommal tölthette el az RMDSZ-t, hiszen a magasabb részvételi arány azt is 

jelentette, hogy nehezebb lesz megugrani az egy befutó helyet garantáló 5%-os küszöböt. De 

az RMDSZ 5,5% körüli eredményt ért el, abszolút számokban 470 ezer szavazatot kaphatott, 

ezzel pedig sikeresen abszolválta a feladatot.  

 

Arad megyében még nem kapott ennyi szavazatot EP-választáson az RMDSZ 
2019. május 27. – maszol.ro 

A vasárnapi európai parlamenti választáson Arad megyében a részvételi arány kevéssel 

maradt el az országos átlagtól: a választói joggal rendelkezők 47,81 százaléka járult az urnák 

elé, míg országos szinten 49,02 százalék ez az arány. Az RMDSZ több mint 10 ezer szavazattal 

a negyedik helyen végzett megyei szinten, meghaladva a bejutási küszöbnek számító 

ötszázalékos határt. EP-választáson ennyi szavazatot még nem kapott az RMDSZ Arad 

megyében – hangsúlyozta Faragó Péter parlamenti képviselő, a megyei szervezet elnöke, de 

hozzátette, ez elmarad a legutóbbi országos parlamenti választáson kapott voksok számánál. 

A honatya szerint azonban jó felmérő volt a vasárnapi szavazás, hogy az RMDSZ tudja, 

hogyan is áll Arad megyében a jövő évi helyhatósági és parlamenti választások előtt.  

 
Felállították a pápalátogatásra készített óriási székelykaput  
2019. május 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hétfő délután felállították azt a nagy méretű székelykaput, amely Ferenc pápa látogatásának 

tiszteletére készült el Zeteváralján a Vámszer Géza Művészeti Népiskola alkotói műhelyében. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/megkerulhetetlen-az-rmdsz-politikai-ereje-borboly-tanczos-es-korodi-szerint
http://itthon.transindex.ro/?hir=55707&A_romaniai_EPvalasztasok_ot_legfontosabb_kovetkeztetese
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112310-arad-megyeben-meg-nem-kapott-ennyi-szavazatot-ep-valasztason-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112315-felallitottak-a-papalatogatasra-keszitett-oriasi-szekelykaput
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/112315-felallitottak-a-papalatogatasra-keszitett-oriasi-szekelykaput
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A kapu a pápai szentmise helyszíne közelében fogadja a június elsején a szentatyát, valamint 

a Csíksomlyóra érkező zarándokokat.  

 

Nem jutott be az Európai Parlamentbe az Úz-völgyében provokáló román jelölt  
2019. május 27. – maszol.ro 

Hiába kampányolt azzal, hogy a „szélsőséges magyarok” bántalmazták az úzvölgyi katonai 

temetőnél, nem jutott be az Európai Parlamentbe George Simion. A Központi Választási 

Iroda által hétfőn közzétett hivatalos részeredmények szerint a független képviselőjelölt a 

szavazatok 1,23 százalékát szerezte meg az EP-választásokon. 

 

Rareș Bogdan magyarul az ETV-ben: „Kezicsókolom, szurkolok az RMDSZ-nek” 
2019. május 27. – maszol.ro 

Szürreális jelenetnek lehettek a tanúi vasárnap az Erdély TV választási műsorának nézői, 

ugyanis az Országos Audiovizuális Tanács által korábban magyarellenes uszításért többször is 

megbírságolt Rareș Bogdan élő adásban magyarul szólalt meg. "Kezicsókolom, jó estét!" - 

mondta, majd kifejtette: szurkol az RMDSZ-nek, hogy bejusson az Európai Parlamentbe. A 

Nemzeti Liberális Párt listavezetője azt követően nyilatkozott az Erdély TV bukaresti 

tudósítójának, hogy az első exit poll fényében pártja már győzelmet hirdetett. A Realitatea TV 

egykori arca megkönnyebbülten sóhajtott fel, és elmondta: rendkívül boldog, és külön öröm a 

számára, hogy magyar apósa magyarul gratulált neki.  

 
Fesztiválpezsgés a kincses városban 
2019. május 28. – Krónika 

Tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtott a résztvevőknek a hétvégén szervezett Várkert 

Fesztivál, amelyet naponta közel kétezren látogattak meg. A kolozsvári Bánffy-palota és 

udvara megtelt élettel, és péntektől vasárnapig 11 koncertnek, számos gyermekprogramnak és 

könyvvásárnak biztosított helyet. A szervezők szerint a rendezvény minden programpontja 

nagy érdeklődésnek örvendett. 

 

Több vonat indul a pápalátogatásra 
2019. május 28. – Krónika 

Zsúfolt lesz a csíkszeredai vasútállomás forgalma június 1-jén. A szentatya csíksomlyói 

látogatásának napján a menetrendben szereplő járatokon kívül – amelyek a szokásosnál több 

kocsival közlekednek változatlan időpontokban – 4 különvonat, illetve számos további 

szerelvény érkezése, illetve indulása várható. 

 

Bukások és elkerült pofonok tanulságai 
2019. május 28. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “bár átlépte az ötszázalékos küszöböt, ha sikerül is megőriznie 

két brüsszeli mandátumát, az RMDSZ-nek elengedhetetlenül le kell vonnia az elmúlt két és 

fél év politizálásának, a bukaresti hatalomhoz fűződő viszonyának tanulságait – nem 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112316-nem-jutott-be-az-europai-parlamentbe-az-uz-volgyeben-provokalo-roman-jelolt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/112317-rare-bogdan-magyarul-az-etv-ben-kezicsokolom-szurkolok-az-rmdsz-nek
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utolsósorban pedig az erdélyi magyarokkal szembeni viszonyulását. Miután ugyanis a 

szövetség a teljes romániai magyar közösség érdekképviseleti szervezetének tekinti magát, 

nem teheti meg, hogy előre bűnbaknak kiáltja ki azokat, akik nem értenek vele mindenben 

egyet, akikről azt sejti, hogy nem rá szavaznak, vagy akikről feltételezi, hogy távol maradnak 

az urnáktól. Ennek a rétegnek a démonizálása, a félelemkeltésre épülő kampány helyett jobb 

lenne visszaszerezni a csalódottak, a kiábrándultak, a politikától elfordulók bizalmát. Már 

csak a következő választásokon remélt sikeres eredmény, illetve a most kis híján elcsattant 

pofon további elkerülése érdekében is”. 

 

MKP: csalódást keltő eredmény, de tisztességes vereség 
2019. május 27. – Ma7.sk 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke megköszönte mindazoknak a 

választóknak a bizalmát, akik a 21-es  pártlistára és az egyes MKP-jelöltekre szavaztak. 

Ezúttal nem sikerült elérnünk azt az 5 évvel ezelőtti eredményt, amelyről mindannyian 

tudtuk és tudjuk, hogy folyamatosan fogyatkozó és politikailag megosztottá vált 

közösségünkben egyre nehezebb elérni" - fogalmazott a pártelnök. "Ez az alaphelyzet egy 

eleve nehéz feladvány, azt pedig a párt elnökségén belül fogjuk elemezni, hogy voltak-e, 

illetve milyen mértékben voltak olyan mulasztásaink, amelyek ehhez a sikertelen szerepléshez 

vezettek" - hangsúlyozta Menyhárt. 

 

Az MKP döntött: az egységes magyar politikai érdekképviselet megteremtését 
tűzte zászlajára 
2019. május 27. – Ma7.sk 

A Magyar Közösség Pártja mai országos elnökségi ülésen értékelte az európai parlamenti 

választáson elért eredményeket. Szűkszavú közleményükben azt írják, a párt elnöksége 

kezdeményezni fogja az egységes magyar politikai érdekképviselet megteremtését az ezen 

célokkal egyetértő szervezetekkel. "A dél-szlovákiai járásokban a párt megtartotta vezető 

szerepét, a magyar képviselet megszűnésének ténye az EP-ben viszont kritikusan érinti 

közösségünket" - olvasható az országos elnökségi ülés után kiadott sajtóközleményben.  

Ennél fontosabb azonban a nyilatkozatnak az a mondata, miszerint a felvidéki magyarság 

gyarapodása és erősödése érdekében az MKP elnöksége kezdeményezi az egységes magyar 

politikai érdekképviselet megteremtését az ezen célokkal egyetértő szervezetekkel. 

 
Őry Péter: önreflexióra lenne szükség, mert vannak, akiknek már nincs helyük a 
politikában 
2019. május 27. – Ma7.sk 

Az elmúlt három évben a vegyes párti koncepció megbukott, ezért úgy gondolom, hogy vissza 

kell térni az etnikai politizáláshoz. Ha ehhez személycserék szükségesek, akkor azokat meg 

kell lépni – véli Őry Péter, aki szerint azoknak, akik a rendszerváltozást követő időszak óta 
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https://ma7.sk/kozelet/aktualis/mkp_sajtaj
https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-dontott-az-egyseges-magyar-politikai-erdekkepviselet-megteremteset-tuzte-zaszlajara
https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-dontott-az-egyseges-magyar-politikai-erdekkepviselet-megteremteset-tuzte-zaszlajara
https://ma7.sk/kozelet/az-mkp-dontott-az-egyseges-magyar-politikai-erdekkepviselet-megteremteset-tuzte-zaszlajara
https://ma7.sk/kozelet/ory-peter-onreflexiora-lenne-szukseg-mert-vannak-akiknek-mar-nincs-helye-a-politikaban
https://ma7.sk/kozelet/ory-peter-onreflexiora-lenne-szukseg-mert-vannak-akiknek-mar-nincs-helye-a-politikaban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 28. 
8 

olyan lépéseket követtek el, amelyek a jelen helyzethez vezettek, már nincs helyük a 

politikában. Villáminterjú az MKP Országos Tanácsának elnökével. 

 

Nagy József: a Hídnak új koalíciós partnerek után kell néznie, Bugárt nem 
készülünk leváltani 
2019. május 27. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk 

A Híd EP-listavezetője, Nagy József szerint pártjának a következő parlamenti választások 

után más partnerek után kell néznie, mint a Smer vagy az SNS. A politikus azonban úgy véli, 

a Hídnak nem kellene kilépnie a jelenlegi kormánykoalícióból. A politikus nem támogatja az 

előrehozott választásokat, ahogyan Bugár Béla elnök távozását sem a Híd éléről. "Megfizettük 

annak az árát, hogy tagja vagyunk a jelenlegi kormánykoalíciónak" - jelentette ki mai 

sajtótájékoztatóján Nagy József, aki öt éves brüsszeli politizálás után kénytelen búcsút inteni 

az Európai Parlamentnek. Mint ismert, a Híd mindössze 2,59 százalékot szerzett az EP-

választáson, ezzel jócskán elmaradt a legalább egy mandátumot érő öt százalékos küszöbtől. 

 

Csáky: Nem lenne jó lépés, ha az MKP Bugárral kezdene tárgyalni 
2019. május 27. – Új Szó 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke hétfői sajtótájékoztatóján 

kijelentette: még korai lenne a más pártokkal való tárgyalásokról vagy összefogásról beszélni. 

Menyhárt szerint egyre komolyabb a helyzet, ezért hétfő délutánra összehívták a párt 

Országos Tanácsát. Csáky Pál, az MKP EP-választási listavezetője úgy véli, nem lenne jó 

lépés, ha a párt Bugár Bélával (Híd) kezdene el tárgyalni. Elsősorban a pártelnök személye 

ellen van kifogása. Ez ugyanakkor Csáky szerint nem azt jelenti, hogy a Híd Bugár nélkül nem 

lenne jó tárgyalópartner az MKP számára. Hozzátette: egy másik lehetőség, hogy a jelenlegi 

szlovák ellenzéki pártokkal kezdjenek tárgyalni. Menyhárt szerint ugyanakkor erről még korai 

beszélni. „Megosztott közösségünk számára ez egy nagyon komoly kérdés. De tovább fogunk 

lépni, és megtaláljuk a kiutat” – hangsúlyozta a pártelnök. 

 

Simon Zsolt látványosan rárepült az MKP és a Híd kudarcára 
2019. május 27. – Ma7.sk, Új Szó 

Szerinte új politikai képviselet kell a szlovákiai magyarságnak, és ez csak az általa alapított 

Magyar Fórum elnevezésű párttal képzelhető el. Az MKP-t és a Hidat is megjárt, volt 

miniszter szerint az európai parlamenti választás eredménye igazolta, hogy a szlovákiai 

magyar választóknak új politikai képviseletre van szükségük. „Másodszor mondtak csődöt 

országos szintű választáson a szlovákiai magyar kisebbség képviseletét eddig magukénak 

valló pártok” - érvelt a hónapokkal ezelőtt megalakult, eddig egyetlen választáson sem induló 

Magyar Fórum elnöke. Simon Zsolt véleménye szerint az egyetlen megoldás a generációváltás 

és új szakemberek bevonása a politikába. 
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Együttes erőfeszítés – együttes siker 
2019. május 28. – Magyar Szó  

A Fidesz–KDNP pártkoalíció a tegnap megtartott magyarországi európai parlamenti 

választáson a leadott szavazatoknak több mint az 52 százalékát szerezte meg, ennek 

értelmében 13 jelölttel képviseltetheti magát a következő parlamenti ciklusban az Európai 

Parlamentben. Deli Andor vajdasági képviselő az említett lista tizenegyedik jelöltje volt, s ez 

azt jelenti, hogy a következő öt évben is folytathatja európai parlamenti tevékenységét. 

 

Pásztor Bálint: 2012 óta megváltoztak a dolgok 
2019. május 27. – Magyar Szó  

Pásztor Bálint, a  VMSZ-DCSP parlamenti frakcióvezetője annak a véleményének adott 

hangot ma a köztársasági parlament Koszovóról folytatott ülésén, hogy Koszovó kérdésének a 

megoldásától függ egész Szerbia jövője. Mint fogalmazott, 2012 óta drasztikusan 

megváltoztak a dolgok, mert addig szerinte a képviselőház olyan dokumentumokat fogadott 

el a téma kapcsán, amelyek nem voltak reálisak. Véleménye szerint ezt akkor azért tették, 

hogy így egyfajta nemzeti egységet mutassanak be, amely a valóságban nem létezett. 

 

Együtt a közösségért 
2019. május 27. – Magyar Szó 

A Délvidéki Háló Egyesület újabb találkozót szervezett május utolsó hétvégéjén, ahol a 

közösségi lét fontosságának a jegyében mind a fiataloknak, időseknek, katolikusoknak és 

reformátusoknak egyaránt lehetőségük nyílt egy közös nap eltöltésére. A találkozót a 

Szeretethíd elnevezésű önkéntes pénteki munkaakció előzte meg, amelyen minden résztvevő, 

lehetőségéhez mérten hozzájárult valamivel a falu épüléséhez, szépüléséhez, vagy éppen 

idősekkel való beszélgetéssel, odafigyeléssel igyekeztek támogató kezet nyújtani. 

 

Anatolij Poloszkov lehet Kárpátalja új kormányzója 
2019. május 27. – karpatalja.ma 

A Novini Zakarpattya információi szerint a „Chateau Chizay” borkészítő vállalat igazgatóját 

nevezik ki a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) élére. Az ODA egyelőre nem 

adott ki közleményt a témával kapcsolatban. Anatolij Poloszkov esetleges beiktatásának 

módja és ideje is kérdéses, hisz Hennagyij Moszkal jelenleg száz napos szabadságát tölti. 

 
Ballagás és tanévzáró a Nagydobronyi Középiskolában 
2019. május 27. – Kárpátalja  

Kárpátalja legnagyobb magyarlakta községében május 24-én, pénteken reggel ünneplőbe 

öltözve, virággal a kezükben sokan tartottak a helyi középiskola felé, mondhatni minden út 

oda vezetett, ahol ballagási ünnepséget és tanévzárót tartottak. A két végzős osztály az utolsó 

csengőt követően a Ballag már a vén diák kezdetű dalt énekelve kivonult az udvarra, majd 

még néhány megható dalt hallhattunk előadásukban. Felcsendült az ukrán és a magyar 
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nemzeti himnusz, majd a vendégek – Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Beke Mihály András, Magyarország 

Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja, Berkecz Mária ungvári konzul, Bátori 

József megyei képviselő, Horkay László, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott 

püspöke és mások – bemutatása után Kántor József iskolaigazgató szólt az egybegyűltekhez. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. május 27. – Kossuth Rádió 

 

A felvidéki Magyar Közösség Pártja mindössze 396 szavazattal maradt le a 

mandátumszerzésről. A párt 4.96 %-ot ért el, a leadott voksok száma közel 49 ezer volt. Haják 

Szabó Mária az MKP és a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt értékelését foglalja össze.  

 

A romániai választási iroda előzetes adatai szerint 2 mandátummal számolhat a RMDSZ a 

jövőben is.  Alaposan, higgadtan át kell gondolni az elmúlt hónapokban kapott kritikákat. Ezt 

követi a felkészülés az újabb és újabb és újabb kihívásokra - mondta Kelemen Hunor. Hogyan 

tovább? Mik az RMDSZ prioritásai Európában és a belpolitikai porondon? Az RMDSZ 

elnökét Szilágyi Szabolcs kérdezte. 

 

Az EP választások eredményeit értékelte Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor. A 

riporter Erdei Edit Zsuzsánna. 

 

Faragó Péter parlamenti képviselő, Arad megyei RMDSZ-elnök szerint jó felmérő volt a 

tegnapi szavazás a jövő évi helyhatósági és parlamenti választások előtt. A riporter Pataky 

Lehel Zsolt 

 

Hatalmas siker, hogy Bocskor Andrea a kárpátaljai magyarság képviselőjeként folytathatja 

munkáját Brüsszelben, mondta Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament 

képviselője – Iváncsik Attilának. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-05-27_18-01-51&enddate=2019-05-27_18-39-51&ch=mr1
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A vajdasági magyarságot a következő 5 évben is Deli Andor képviseli. Ternovácz István 

összeállítása.  

 

A rövid Kárpát-medencei EP választási körkép után, most visszatérünk az Úz völgyébe, ahol a 

katonatemető ügye akaratlanul is kampánytémává vált, és nagy elégedetlenséget,  

felháborodást váltott ki a magyar közösség körében. Szombat délután ismét tiltakozást 

tartottak és döntöttek arról is, hogy a további provokációk megelőzéséért, a székelyföldi 

önkormányzatok naponta tartanak kihelyezett ülést az Úz-völgyi helyszínen. Oláh-Gál Elvira 

összeállítása. 

 

Tarpán a nyolc évvel ezelőtt elindított futball akadémia a hétvégén felvette Sándor István 

kárpátaljai focista nevét, hiszen az akadémia is pontosan az ott élő fiatalok érdekében jött 

létre. Az ünnepélyes eseményen készült Zsoldos Barnabás összeállítása. 

 

 


