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„Kicseleztük Orbán Viktort. Az  általa 
írt választási rendszer meg akarta osz-
tani az ellenzéket, hogy uralkodhasson 
Magyarországon. Nem hagytuk: a mai 
megállapodással létrejött az ellenzéki 
szövetség” – kommentálta Mester házy 
Attila és Bajnai Gordon a szervezeteik 
közötti megállapodást. Az MSZP és az 
Együtt–PM hosszas egyezkedés után 
csütörtökön úgy döntött, hogy külön 
listán, az egyéni választókörzetekben 
koordináltan indul a jövő évi válasz-
táson.

Megelőzően a két szervezet több 
héten át próbált közös nevezőre jut-
ni a 106 egyéni választókerület elosz-
tásában, de a tárgyalások zátonyra fu-
tottak. A zátony a miniszterelnök-je-
lölt kérdése volt. Végül előbb csütör-

tökön kora délelőtt az Együtt–PM el-
nöksége ülésezett, majd Bajnai Gor-
don és vezetőtársai a Képviselői Iro-
daházban folytatták az MSZP elnöké-
nek irodájában.

A tárgyalás végén a felek közös tá-
jékoztatón jelentették be: kormány-
váltásra esélyes forgatókönyvben álla-
podtak meg. E szerint az ország min-
den választókerületében az ellenzék 
egyesíteni fogja az erőit. A 106 körzet-
ben koordináltan, azaz nem közös je-
löltként, de egységes arculattal és egy-
séges üzenettel indulnak majd jövő 
tavasszal. A megállapodás szerint az 
MSZP 75, az Együtt–PM 31 helyen ál-
lít jelöltet. Ez mindenképpen előnyö-
sebb Bajnaiék számára, a legutolsó 
ajánlat ugyanis koordinált indulás ese-
tén a listaállításhoz minimálisan szük-
séges 27 körzet volt. Az átadott körze-
tek között hét fővárosi körzet (így pél-

dául az V. kerület vagy éppen Csepel) 
szerepel, de az Együtt jelöltje indulhat 
többek között Miskolcon, Szegeden, 
Szentendrén és Esztergomban is. Ér-
dekesség, hogy az eredetileg alkucso-
magként felajánlott és megbonthatat-
lannak mondott 41 körzetes ajánlat-
hoz képest a végső megállapodásba 
bekerült a somogyi Mar cali és Barcs 
helyett a kaposvári körzet, ami azt je-
lenti, hogy Lamperth Mó nika helyett 
Bajnaiék jelöltje indul a városban. A 
Népszabadság úgy értesült: a volt bel-
ügyminiszter a múlt pénteki pengevál-
tás után levelet írt az MSZP megyei el-
nökségének, amelyben meglehetősen 
határozottan azt szorgalmazta, hogy 
a kormányváltás érdeké ben „bármi 
áron” meg kell állapodni az Együttel. 
Ehhez Lamperth a körzetcsomag új-
ranyitását javasolta, saját körzetét is 
felajánlva. Úgy tudjuk, hogy miután 

Bajnaiék az „utolsó pillanatban kap-
ták meg” a körzetet, még nem tudják, 
hogy ki lesz a jelöltjük.

A megállapodás értelmében az 
MSZP és az Együtt–PM külön párt-
listán indul, szerintük „ezzel ellenzéki 
szavazat nem vész el, legföljebb a má-
sik listán hasznosul”. Ez azt is jelenti, 
hogy hivatalosan nincs miniszterel-
nök-jelölt, ellenzéki győzelem esetén 
az lesz a kormányfő, akinek a párt-
ja több listás szavazatot szerez. Mes-
terházy úgy nyilatkozott: a szocia lista 
párt hamarosan tárgyalásokat kezd 
a többi demokratikus ellenzéki párt-
tal, Gyurcsány Ferenc Demokratikus 
Koalíciójával, Fodor Gábor liberális 
és Schmuck Andor szociáldemokrata 
pártjával. Politikusaik akár az MSZP 
listáján, akár a szocialistáknak jutó 
egyéni körzetek némelyikében kap-
hatnak lehetőséget. e5
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Előfordult már a diplomáciatör-
ténetben, hogy egy tárgyaláson 
megállították az órát, mert határ-
időre nem tudtak megegyezni 
a vitatkozó felek. Olyan azonban 
még nem történt, hogy e hét 
szerdáján azt mondják, múlt hét 
csütörtök van, aztán egy napra rá 
meg, hogy elkezdődött a jövő. 
Hát most ez is megtörtént.

A heves pengeváltás után teg-
nap felmelegített MSZP–Együtt–
PM-egyeztetés eredménye, hogy 
75-31 arányban külön indítják el 
jelöltjeiket a 106 egyéni körzet-
ben a választásokon. Nem indul-
nak egymás ellen, de – feledve 
a korábbiakat – nem lesz közös 
lista. Következésképpen közös 
miniszterelnök-jelölt sem, ellen-
zéki győzelem esetén az lesz a 
kormányfő, aki a legtöbb szava-
zatot szerző párt listáját vezette. 
A kampányban ma még felmér-
hetetlen előnyökkel és hátrá-
nyokkal Orbán Viktornak tehát 
egyszerre két potenciális kihívója 
is van, miközben egy – nincs.

Felesleges vitatkozni, hogy 
a rosszak között a legjobb egyez-
séggel ki bukott és ki nyert, mert 
végül is egymást gyűrték le (leg-
főképpen pedig az MSZP mellett 
az Együtt–PM megüresedő he-
lyére aspiráló kisebbeket), ki-
egyeztek a döntetlenben. Nem 
kell ugyanis már a másikkal 
 foglalkozniuk, foglalkozhatnak 
a Fidesszel, az újrafogalmazott 
köztársasággal, és kezdhetik 
meggyőzni saját táborukat, hogy 
a győzelemért egy-egy körzetben 
adott esetben a másik párt embe-
rére kell szavazni. Nem lesz köny-
nyű, akkor sem, ha közben az 
Együtt–PM idegeit nem borzolja 
Mesterházy Attila közös kor-
mányfőjelöltsége, az MSZP-nek 
pedig nem kell meghasonlania 
saját magában Bajnai Gordon 
hasonló ambícióitól.

Legalábbis ma még nem. Meg-
állíthatták volna múlt pénteken 
az órát, de nem tették. Holnap 
pedig holnap lesz. (A szerk.)

Még egy konyak
Már a pedagógustársa-
dalom hitelét is rontja 
Hoff mann Rózsa – írja 
N. Kósa Judit. e11

Pető-módszer
Az orbáni ars poetica annyi: 
küldjük focizni a srácokat 
– véli Hargitai Miklós. e11

Vélemény

9 7 7 0 2 3 7 3 7 7 0 5 3 1 3 2 0 2

A „főnök” lapja
a nyerő a Magyar 
Művészeti
Akadémiánál 
Bő négymillió forintot nyert 
a Magyar Művészeti Akadémia 
folyóirat-pályázatán a Magyar 
Iparművészet című lap, aminek 
alapítója a szervezet elnöke, 
Fekete György. e15

FŐSZEREPBEN 
AZ ENSZ�JELENTÉS
Puhulni látszik a szíriai 
fegyveres beavatkozást 
sürgető országok állás-
pontja, az legalábbis 
biztos, hogy megvárják 
az ENSZ ellenőreinek 
helyszíni jelentését, 
mielőtt döntenének 
a vegyi támadás meg-
torlásáról. Oroszország 
közben hadihajókat ve-
zényelt a térségbe. e7
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Teljes a káosz az iskolákban, mégis
vidám tanévnyitóra készül a szaktárca
O Lehetetlen helyzetbe hozzák a tantestületeket az átgondolatlan reformok.
O Kifelejtették az ígért béremelésből a bölcsődék dolgozóit. Az ügy e4

2013. augusztus 30., péntek • LXXI. évfolyam • 202. szám, 20 oldal • 245 forint, előfizetőknek 150 forint • www.nol.hu

Baloldal Megállapodott a demokratikus ellenzék két legerősebb szervezete

Együtt is, külön is

Szombat reggel

hétvége
O Új Köznevelés a régi helyett 
– A dafkepolitika áldozatai. 

O A Kárpáti-medence Hungari-
konjai, avagy Portisch bástyája.

O Mákony a rajongás a poli-
tikusnak – Nehéz „lejönni” róla.


