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Fico tárgyalásra hívja a pártokat, partnert keres 
2012. március 11. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Robert Fico, a Smer elnöke kerekasztal-beszélgetésre hívta azokat a politikai erőket, 

amelyek elérték az öt százalékot. Igor Matovič az Egyszerű Emberek (OĽaNO) elnöke, és 

Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) vezetője kizárta az együttműködést a 

Smerrel. 

 

Fico hamarosan megbízást kap a kormányalakításra 
2012. március 11. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

Ivan Gašparovič, köztársasági elnök a választások győztesét, a Smer-SD vezetőjét, Robert 

Ficót bízza meg kormányalakítással. Az államfő szerint Szlovákiának stabil kormányra van 

szüksége. A majdani kormányt az ellenzékkel való együttműködésre szólította fel. 

 

Berényi csalódott 
2012. március 11. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József, az MKP elnöke csalódott a választási eredmények miatt, pártja most sem 

került be a parlamentbe. Úgy véli ehhez hozzájárult a masszív ellenkampány is, de a 

magyarság fogyása miatt is potenciális választókat veszítettek. A pártelnök emlékeztetett, 

olyan megtévesztő röplapokat terjesztettek, mely azt állította, felesleges az MKP-ra 

szavazni, mivel semmi esélye nincs a parlamentbe kerülésre. 

 

Az önfeladás útjára lépett a felvidéki magyarság, véli a Jobbik 
2012. március 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Jobbik szerint a korábbi kormányzása idején magyarellenes törvényeket alkotó, Robert 

Fico vezette Smer fölényes győzelme tovább fogja rontani a felvidéki magyarság helyzetét. 

Az ellenzéki párt úgy véli, hogy a szombati szlovák választások eredménye súlyos 

figyelmeztetés a magyar kormány és a Kárpát-medence többi magyar közössége számára 

is. 

 

A magyar külügy gratulál Ficónak 
2012. március 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A magyar Külügyminisztérium gratulál Robert Ficónak, a Smer-SD elnökének ahhoz, hogy 

a szlovákiai előrehozott parlamenti választások eredménye alapján Ivan Gašparovič 

köztársasági elnök megbízta a szlovák kormány megalakításához szükséges tárgyalások 

megkezdésével. A Külügyminisztérium nyitott az intenzív párbeszédre, bízik a sikeres 

együttműködésben, kész a szlovákiai magyar közösség sorsát érintő kérdések 

megtárgyalására. 

 

http://www.hirek.sk/belfold/20120311120209/Fico-targyalasra-hivja-a-partokat-partnert-keres.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120311165750/Fico-hamarosan-megbizast-kap-a-kormanyalakitasra.html
http://www.bumm.sk/66232/berenyi-csalodott.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20120311172609/Az-onfeladas-utjara-lepett-a-felvideki-magyarsag-veli-a-Jobbik.html
http://www.bumm.sk/66251/a-magyar-kulugy-gratulal-ficonak.html
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Nem engedték szavazni a kettős állampolgárokat 
2012. március 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Komáromban Fehér István és Boldoghy Olivér, Léván Kassai Gyula, Gubík László és 

Dolník Erzsébet is megpróbált szavazni. Nem adhatták le voksukat, nem élhettek 

alkotmányos jogukkal. 

 

Elemzők a választásokról - A Most-Híd rontott 
2012. március 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Öllös László a választások kapcsán elmondta, az MKP szinte pontosan ugyanannyi 

szavazatot szerzett, mint két évvel ezelőtt. A Most-Híd viszont rosszabb eredményt ért el, 

30 ezerrel kevesebb szavazatot kapott. Tokár Géza szerint az MKP-t nagyon meg fogja 

viselni a következő négy év a parlamenten kívül, de ha indulni fog a következő 

választásokon, a párt „teljesen másként fog kinézni, és egy kicsit mást is fog mondani, 

mint most”. 

 

A szlovákok csodát várnak Ficótól 
2012. március 11. – Dési András – Népszabadság 

A magyar–szlovák viszonyban erős szlovák kormánnyal és nehezebb tárgyalási pozíciókkal 

kell számolni. Jó lenne, ha Budapest és Pozsony nagy önfegyelmet tanúsítana, s csendes, 

higgadt háttértárgyalásokkal megpróbálná előkészíteni a két szomszédos ország közötti 

problémák megoldását, például a kettős állampolgárságot keményen szankcionáló, 

jogfosztó szlovák törvény kapcsán – mondta Szarka László a szlovák választások 

eredményei kapcsán. 

 

A felvidéki magyarok választási aktivitása az országos átlag alatt maradt 
2012. március 12. – Felvidék Ma 

A 2012. március 10-i parlamenti választásokon a magyarok részvételi aránya jóval 

elmaradt az országos átlagtól, ez okozta azt, hogy az MKP gyakorlatilag a 2010-es 

választásokkal azonos szavazatszámmal sem lépte át a választási küszöböt. 

 

Elfogyó magyarok, megmaradó erő 
2012. március 12. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

„Csökkentette az MKP bejutási esélyeit, hogy számottevően elfogytak a felvidéki 

magyarok. Valószínűsíthető ugyanakkor, hogy kialakult az a választói réteg, amely azért 

nem voksolt, mert a Híd-Most szlovák–magyar vegyes párt nem akart koalícióra lépni 

velünk” – mondta Berényi József. Rámutatott, hogy száztízezer szavazó egy parlamenten 

kívüli párt mellett nem elhanyagolható erőt jelent, s „ezeknek az embereknek nem szabad 

azt érezniük, hogy innen nincs tovább, és fölösleges volt a voksuk”. 

 

 

 

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32861-nem-engedtek-szavazni-a-kettos-allampolgarokat
http://www.hirek.sk/belfold/20120311205932/Elemzok-a-valasztasokrol-A-Most-Hid-rontott.html
http://nol.hu/kulfold/a_szlovakok_csodat_varnak_ficotol
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/32892-a-felvideki-magyarok-valasztasi-aktivitasa-az-orszagos-atlag-alatt-maradt
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/elfogyo_magyarok_megmarado_ero.html
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Mesežnikov: kár, hogy a Híd és az MKP képtelen szót érteni 
2012. március 12. – Demecs Péter – Új Szó 

Grigorij Mesežnikov szerint a választások egyetlen jó híre az, hogy az SNS kiesett a 

parlamentből. Az MKP kudarcát sajnálatosnak tartja, úgy véli „nem lett kihasználva a párt 

koalíciós potenciálja olyan értelemben, hogy ha túllépte volna az öt százalékot, akkor talán 

nem lett volna olyan egyértelmű a Smer győzelme. A politológus szerint az MKP képes lesz 

átvészelni az előtte álló parlamenten kívüli időszakot, elvégre majdnem ugyanolyan 

eredményt ért el, mint 2010-ben, ami arra utal, hogy stabil a választótábora. 

 

Bugár: az MKP miatt elveszett 100 ezer magyar szavazat 
2012. március 12. – Veres István – Új Szó 

Bugár Béla a választások legnagyobb negatívumának azt tartja, hogy „elveszett százezer 

magyar szavazat, mégpedig abból adódóan, hogy az MKP nem kívánt velünk megegyezni”. 

A pártelnök szerint a Híddal szemben erőteljes ellenkampány folyt a magyarországi 

médiában. 

 

„Ha a Híd koalíciót köt velünk, nem veszik el 100 ezer magyar szavazat”  
2012. március 12. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A szlovákiai magyarság szempontjából nem végződtek jól a választások. A képviselet nem 

lett erősebb, sem határozottabb. Ráadásul Robert Fico egyedül alakíthat kormányt – 

szögezte le Berényi József az Új Szónak adott nyilatkozatában. Az MKP elnöke szerint a 

pártjára leadott százezer szavazat azért veszett el, mert a Híd elutasította a választási 

koalíciót. Berényi szerint a két év múlva esedékes megyei és EP-választásokig el kellene 

elérni, hogy a két párt között összefogás alakuljon ki. 

 

Reakciók Fico győzelmére   
2012. március 12. - hirek.sk 

A hirek.sk gyűjtötte össze a szlovákiai választásokkal kapcsolatos nemzetközi és magyar 

reakciókat cikkében. A magyar külügyi tárca közleményében hangsúlyozta: készek 

vagyunk a szlovákiai magyar közösség sorsát érintő nyitott kérdések megtárgyalására. 

Hannes Swoboda, az Európai Parlament (EP) szocialista frakciójának vezetője szerint a 

Robert Fico vezette Smer párt szlovákiai választási győzelme nem utolsósorban Európa-

párti kampány eredménye. Tabajdi Csaba az MSZP EP képviselője kiemelte: Fico a 

mostani kampányban nem játszotta ki a magyar kártyát. Az ugyancsak szociáldemokrata 

Martin Schulz, az Európai Parlament januárban hivatalba lépett új elnöke a Ficónak 

küldött gratuláló üzenetében egyebek közt arra utalt, hogy a közpénzügyek stabilizálásával 

együtt új munkahelyeket is kell teremteni.  

 

 

 

 

http://www.hirek.sk/kulfold/20120312075851/Reakciok-Fico-gyozelmere.html
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Mi kell nektek, felvidéki magyarok? . 
2012. március 12. - Duka-Zólyomi Árpád - Felvidék Ma 

Az MKP frakciójának korábbi elnöke és volt EP képviselő írt elemzést a szlovákiai 

választásokkal kapcsolatban. Szerinte a legnagyobb probléma a felvidéki magyarság 

megosztottsága volt, ráadásul sokan  a magyar pártok helyett a Smerre adták le 

szavazatukat. Köszönetet mondott annak a „százezer magyarnak, akik nem inogtak meg, 

nem váltak köpönyegforgatókká és nem maradtak otthon.” 

 

Öllös László: Szlovákiában ilyen még nem volt    
2012. március 11. - Hírek.sk  

Öllös László politológus szerint a szombati parlamenti választások több dologról 

árulkodnak, amelyek eddig nem voltak nyilvánvalóak. Az MKP nem tudott erősíteni 

szavazói körében, bár megőrizte szavazóbázisát ez kevés volt a parlamentbe jutáshoz. A 

Most-Híd vesztett fél százalékot, azonban érdekes, hogy nem kevés szavazat jutott a 

Smerre, valamint az Egyszerű Emberekre egyaránt. 

 

A Hídnak 9 magyar és 4 szlovák képviselője lesz 13 mandátum    
2012. március 12. - bumm.sk 

A parlamenti választáson eldőlt, a Híd párt összesen 13 mandátumot szerzett. Kilenc 

magyar és négy szlovák nemzetiségű hídas képviselő foglal majd helyet a parlamentben. 

 

Videós anyagok 
 

A Most-Híd bejutott a parlamentbe, az MKP nem (videó) 
2012. március 12. - hirek.sk 

59 százalékos választói részvétel mellett elsöprő győzelmet aratott a szombati előrehozott 

parlamenti választásokon a Robert Fico vezette Smer. Nagy csalódás érte viszont a Magyar 

Koalíció Pártját, amely ahogy két éve, most sem lépte át az 5 százalékos parlamenti 

küszöböt. A Most-Híd 13 képviselői mandátumot szerzett.   

 

Választási eredmények magyar szemmel (videó) 
2012. március 12. hirek.sk 

Öllös László politológus a magyar parlamenti képviselet gyengülésének okait és 

következményeit elemzi. 

 

Nem szavazhatott Fehér István és Boldoghy Olivér (videó) 
2012. március 12. - hirek.sk 

Nem szavazhatott a parlamenti választásokon Fehér István tanár és Boldoghy Olivér 

vállalkozó, színész. Mivel nevük nem szerepelt a választók jegyzékében, így a választási 

bizottságtól nem vehették át a választási íveket és borítékot.  

http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/32893-mi-kell-nektek-felvideki-magyarok?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.hirek.sk/belfold/20120312070629/Ollos-Laszlo-Szlovakiaban-ilyen-meg-nem-volt.html
http://www.bumm.sk/66263/a-hidnak-9-magyar-es-4-szlovak-kepviseloje-lesz.html
http://www.hirek.sk/video/20120311225318/A-Most-Hid-bejutott-a-parlamentbe-az-MKP-nem.html
http://www.hirek.sk/video/20120312011933/Valasztasi-eredmenyek-magyar-szemmel.html
http://www.hirek.sk/video/20120311234052/Nem-szavazhatott-Feher-Istvan-es-Boldoghy-Oliver.html
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Hogyan szavaztak a déli járásokban? (videó) 
2012. március 12. - hirek.sk 

Választási helyzetkép a déli járásokból   

  

http://www.hirek.sk/video/20120312012137/Hogyan-szavaztak-a-deli-jarasokban.html
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