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Kiemelt terjesztési partnerünk 

a Mindenki Magyarországa Mozgalom 

Bár Magyarországon ismét jelentős győ-
zelmet aratott a Fidesz, és 13 képviselői 
helyet szerzett az Európai Parlamentben, 
Orbán Viktor és pártjának pozíciói alaposan 
meggyengültek. A Fidesz európai pártcsa-

ládja, az Európai Néppárt ugyan veszített 
képviselői helyeket, de közel sem annyit, 
ami súlyosan veszélyeztetné, hogy döntő 
szava legyen az Európai Bizottság elnöké-
nek kiválasztásában, a Bizottság összeté-
telében, illetve az Európai Parlament nagy 
többséget igénylő szavazásaiban. 

Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor viszont 
eltaktikázta magát. A szélsőséges Unió- 
ellenes erők, amelyekkel az utóbbi idő-
ben barátkozik, egyáltalán nem erősöd-
tek meg, nem lesz jelentős befolyásuk az 
Unió parlamentjében. Ellenben nagyon 
úgy néz ki, hogy a Fideszre nem lesz szük-
sége a Néppártnak, amelyet egyébként 
többszörösen is vérig sértett Orbán Viktor. 
Ez azért rossz hír az országnak, mert köny-
nyen lehet, hogy semmiféle beleszólá-
sunk nem lesz Európa ügyeibe, a minket is 
érintő döntésekbe, miközben Orbán Viktor 
Európa-szerte gyűlölt figurává vált, akivel 
még találkozni sem akarnak. 

Új erősorrend az uniós választáson

Európában és Magyarországon is alaposan átrendeződött a pártok sorrend-
je az uniós választások eredményei alapján. A Fidesz ugyan győzött itthon, 
de célját, a kétharmados győzelmet nem érte el. A szavazói nagy részét pe-
dig ismét csak hazudozással és félelemkeltéssel tudta aktivizálni. 

„A május 26-i uniós választás eredményé-
ből láttuk, hogy a választók egyértelmű erőt 
keresnek, amely hitelesen és eséllyel veszi 
fel a küzdelmet a Fidesszel szemben – írják 
közleményükben. – A Mozgalom azért dol-
gozik, hogy minél több városban és faluban 
egy hiteles csapat és polgármester-jelölt 
hívja ki a korrupt és hazug hatalmat.” 

A Kossuth Körök Első Országos Gyűlé-
sén mutatják be az általuk támogatott pol-
gármesterjelölteket.

A Mozgalom gratulált a mandátumot 
szerző európai parlamenti képviselők-
nek.

Egyúttal arra kéri a frissen megválasz-
tott ellenzéki képviselőket, hogy az Euró-
pai Néppárttal való együttműködés előfel-
tételéül a Fidesz kizárását szabják.  

(A rendezvény részleteiről a Minden-
ki Magyarországa Mozgalom Facebook-
oldalán olvashatnak többet.)

Forrás: https://mindenkimagyarorszaga.hu/ 

Kossuth Körök országos 
találkozója a Rákos mezején

A Mindenki Magyarországa Mozgalom június 8-án délelőtt 11 órai kezdet-
tel Rákospalotán (a Rákos mezején) tartja a Kossuth Körök Első Országos 
Gyűlését, ami egyben a Mozgalom önkormányzatikampány-nyitója is lesz. 

Fidesz-
szavazók
1 795 013

23%
Nem Fideszre 

szavazók
1 635 150

20%

Nem szavazók
4 557 899

57%

Eredmények az Európai parlamenti választáson
Eredmények a 2019-es európai 
parlamenti választáson

nem szabad, hogy ez a félelem irányítsa az 
emberek gondolatait és tetteit. Hozzátet-
te, hogy mindig a legszegényebbek és a 
legkiszolgáltatottabbak szenvedik meg a 
legjobban a háborúkat és a konfliktusokat. 

„A migránsokkal szembeni viselkedé-
sünk az a harang, amely figyelmeztet a ránk 
leselkedő erkölcsi hanyatlásra” – mondta 
a pápa, aki szerint a világ napról napra kö-

nyörtelenebbé válik az elesettekkel szem-
ben, ennek pedig véget kell vetni. 

A római katolikus egyházfő május eleji 
bulgáriai látogatása során már felszólalt a 
menekültekkel szembeni jobb bánásmód 
mellett, kijelentve, hogy a mások szerete-
téhez nincs szükség önéletrajzra, minden 
ember Isten gyermeke, függetlenül etni-
kumától és vallási felekezetétől.
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A tavalyi országgyűlési választáson a Fi-
desz volt a szegényebb falvak szavazói 
között a leginkább támogatott. Egy év 
alatt ez a trend tovább erősödött. Most 
a legkevésbé fideszes faluban is több 
mint 85 százalékot kapott a kormánypárt, 
tavaly ez a tíz település átlagának felelt 
meg.

A tíz legszegényebb településen a 
részvétel egy százalékkal maradt el az 
országos átlagtól, és átlagosan a lakos-
ság 93,5 százaléka szavazott a Fideszre. 
Az összesítésben csak azok a települé-
sek szerepelnek, ahol legalább kétszáz 
ember él.

Pálmajorban mind a 73 szavazó a Fi-
deszre voksolt, mellette Piskón és Cse-
nyétén is 100 százalékot szerzett a Fidesz. 
Csenyéte azért is érdekes, mert 2014-ben 

még a legbaloldalibb település volt, a 
szinte kizárólag romákból álló lakosság 
83 százaléka szavazott az MSZP-re.

A tavalyi választás előtt és után több 
beszámoló is készült ezekről a települé-
sekről, amelyekből nagyjából az derült ki, 
hogy hiába élnek nyomorúságos körül-
mények között, a bevándorlóktól való fé-
lelem mindent felülír. A jellemzően tévén 
keresztül tájékozódó megkérdezettek a 
legtöbb esetben nem is tudtak megne-
vezni más pártot a Fideszen kívül. 

A bevándorlóktól való félelem mellett 
egy másik érve is lehet a legszegényebb 
települések lakóinak a Fidesz mellett, 
ez pedig a közmunka. Ezekben a falvak-
ban jellemzően nincsenek munkahelyek, 
ezért a mélyszegénységben élők döntő 
része az állami juttatásoktól függ régóta.

A legszegényebb tíz magyar településen lényegében totálissá vált a Fidesz 
fölénye a vasárnapi szavazás alapján. Húsz emberből mindössze egy nem sza-
vazott a kormánypártokra, és ez még a tavalyi parlamenti választáshoz képest 
is számottevő változás.

A tavalyinál is jobban tarolt a Fidesz 
a legszegényebb falvakban

A Fidesznek egyetlen témája volt: a 
bevándorlás megállítása. Drágán fog fi-
zetni ezért a hazug kampányért is, hiszen 
Magyarországon már ma olyan katasztro-
fális munkaerőhiány van, hogy Ukrajnából, 
Mongóliából, Vietnámból, Indiából érkez-
nek hozzánk vendégmunkások, akiket a 
gyűlölet felszítása miatt ellenségesen 
fogadnak. Ha pedig nem lesz munkaerő, 
akkor nem jönnek a külföldi cégek, és le-
állhat a gazdaság növekedése. 

A kampány ezúttal sem volt tisztessé-
ges, a Fidesz számolatlanul szórta a pénzt, 
és a sajtó jelentős része is csak az ő üze-
neteiket közvetítette. 

A hazai ellenzéki pártok egyfajta erő-
felmérésnek tekintették az uniós válasz-
tásokat, ezzel magyarázva, hogy miért 
nem egyetlen listával indultak a Fidesszel 

szemben. Nos, megvan az új erősorrend, 
ami tényleg nagy meglepetést okozott. 
A legerősebb ellenzéki párt a DK lett, őt 
követi a Momentum, az MSZP–Párbeszéd, 
majd a Jobbik. Nem érte el az 5 százalékot 
az LMP, amely ezzel a jelentéktelen pártok 
közé sorolódott. 

Azok a nagy ellenzéki pártok is kemé-
nyen kampányoltak, amelyek a vártnál 
rosszabb eredményt értek el. Az aktivista-
hálózatok „beüzemelése” jól jöhet az ön-
kormányzati választásnál.  

A választási eredményeken is jól lát-
szik, hogy a Fidesz sok nagyvárosban és 
kisebb településen is legyőzhető, ha a 
soron következő októberi önkormányza-
ti választáson összefognak a pártok, és 
egyetlen közös jelöltet indítanak a Fidesz-
szel szemben. 
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Magyarországon 2016-hoz képest több 
mint kétszeresére nőtt a nem uniós ál-
lampolgároknak folyósított letelepe-
dési/tartózkodási engedélyek száma. 
2017-ben 117 026 nem uniós állampol-

gárnak adott ki engedélyt az a magyar 
kormány, amely a bevándorlás ellen ha-
dakozik. 

Ez a növekedés majdnem a három-
szorosa annak, mint ami a második leg-
nagyobb növekedést mutató országban 
volt: Bulgáriában 41 százalékkal nőtt az 
arány ugyanennyi idő alatt. 

A hirtelen megugrott növekedés 
alighanem összefüggésben áll azzal, 
hogy a magyar kormány 2017 végével 
vezette ki a Rogán Antal-féle letelepe-
dési kötvényprogramot, aminek kereté-
ben kínai, orosz és arab állampolgárok 
tízezrei juthattak állandó tartózkodási 
engedélyhez.

Forrás: www.168ora.hu

Magyarországon 117 ezer Unión 
kívüli polgár kapott letelepedési 
engedélyt 

„Napjaink gonoszságának és rosszindula-
tának a gyökere a félelem a »másiktól«, 
az ismeretlenektől, a számkivetettektől, a 
külföldiektől. Ez különösen észrevehető 
akkor, amikor migránsok és menekültek 

kopogtatnak az ajtóinkon, védelmet, biz-
tonságot és jobb jövőt keresve” - áll a pápa 
üzenetében. Úgy vélte, a félelem érthető, 
hiszen erre a találkozásra nem volt sen-
ki felkészülve, azonban leszögezte azt is: 

Nem szabad, hogy a másoktól való félelem irányítson bennünket – írja a kato-
likus egyház feje, Ferenc pápa abban az üzenetében, amelyet az uniós válasz-
tásokat követően bocsátott ki. 

Ferenc pápa a migránsokról
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