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2019. november 23. - A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának mai pozsonyi
ülésén a testület elfogadta, hogy a jövő évi parlamenti választáson az MKP a Magyar
Közösségi Összefogás listáján indul, amelynek listavezetője Bárdos Gyula lesz.
Az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum tárgyalásainak eredményeként az Összefogás
átnevezte a nevét Magyar Közösségi Összefogásra, a tárgyaló felek megállapodtak abban,
hogy az MKP-nak 90 képviselőjelöltje lesz a 150 fős közös listán, legnagyobb pártként pedig az
MKP adja a listavezetőt is. A konkrét helyekről is megegyezés született, az MKP Országos
Tanácsa a saját jelöltjeiről döntött.
A sajtótájékoztatón Őry Péter ismertette a tárgyalás főbb mozzanatait, majd bemutatta a
listavezetőt. Bárdos Gyula Csemadok-elnök tagja az MKP Országos Elnökségének is, mint
ismeretes, öt évvel ezelőtt köztársasági elnökjelöltként is indult, akkor 5,1%-os eredményt ért el.
Bárdos Gyula megköszönte a bizalmat. Mint mondta, jobban örült volna, ha az ötpárti
tárgyalások vezettek volna egy egységes lista kialakulásához, ám voltak olyan elvi kérdések,
amelyekből nem tudtak engedni, ide tartozik a Smerrel való közös kormányzás elutasítása is,
ugyanis kormányváltásra van szükség.
A közös listán a következő MKP-s jelölt Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke,
illetve Menyhárt József MKP-elnök lesznek. Őry a hamadik, Menyhárt pedig az ötödik helyen
indul a Magyar Közösségi Összefogás listáján. Az első 20-ban összesen 12 MKP-jelölt lesz, a
további nevek: Domin István (Komáromi járás, 7. hely), Cziprusz Zoltán (Rimaszombati járás,
10. hely), Farkas Iván (Érsekújvári járás, 11. hely), Furik Csaba (Tőketerebesi járás, 13. hely),
Zupko Tamás (Galántai járás, 14. hely), Gergely Papp Adrianna (Kassa-vidék, 15. hely), Kiss
Beáta (Lévai járás, 18. hely), Nagy Dávid (Érsekújvári járás, 19. hely) és Iván Tamás
(Kassa-vidék, 20. hely)
A lista végén is jól ismert nevek vannak, ott indulnak az MKP korábbi elnökei, Csáky Pál a 149.,
Berényi József a 150. helyen, akik előtt közvetlenül további négy jól ismert MKP-jelölt van: Auxt
Ferenc (145.), Csúsz Péter (146.), Németh Gabriella (147.) és Szigeti László (148.).
Várhatóan a másik két politikai szubjektum országos szerve is hamarosan döntést hoz a közös
listáról, amelyet december elsejéig kell leadni.
Oriskó Norbert
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