
Az eddigi „Összefogás” helyett im-
máron a „Kormányváltást” jeleníti 
meg az MSZP, az Együtt–PM, a DK, 
a Liberálisok és a Bokros Lajos ve-
zette MoMa szövetsége, de erre va-
lójában nem tartalmi okok miatt 
kényszerültek, sokkal inkább azért, 
mert a meglepően sok, listaállítás-
ra képes kis párt közül több neve is 
gondot okoz az ellenzéki pártszövet-
ségnek. A monoki ügyeiről elhíre-
sült Szepessy Zsolt-féle Összefogás 
Párt mellett van Együtt 2014 Párt 
is. Amúgy is: feltűnően sikeresek a 
kis pártok, hiszen az első összesítés 
alapján 31-en állítottak volna orszá-
gos listát, s ezek java része tényleg a 
semmiből bukkant elő, és ez politi-
kai elemzők szerint is gyanús. Lap-
zártánk idején viszont már úgy tűnt, 
hogy végül csak húsz körüli lesz az 
országos listát állító pártok száma, 
ami azonban még így is sokkal több 
a szokásosnál.

Meglepődött a kis pártok magas 
számán Kövér László házelnök is, aki 
nem tagadta, hogy „a törvényalkotó 
kifejezett szándéka volt a jelöltállí-
tás feltételeinek könnyítése”. Értéke-
lése szerint a választási szervek ed-
dig a várakozásokhoz képest korrek-
tül és jól teljesítettek, reméli, hogy 
„ez a hátralévő időszakban is így lesz, 
és senkinek nem lesz oka megkérdő-
jelezni a választások tisztaságát”.

Ezt azért nehéz lesz megakadá-
lyozni: egész nyilvánvalónak tű-
nik ugyanis, hogy számos kis párt – 
most már közkeletű néven: kamu-
párt – vagy azért jött létre, hogy ten-
gernyi állami pénzt szerezzen, amire 
most módja nyílik, vagy azért, hogy 
tovább ossza az egyébként is csak 
kínnal egyesülő baloldalt. Nem cso-
da, hogy a házelnök optimista, sze-
rinte jó esély van arra, hogy a kor-
mánynak sikerül folytatnia a meg-
kezdett munkát.

A közvélemény-kutatási eredmé-
nyek ismeretében mindenképpen jo-
gos Kövér László derűlátása, hiszen a 
legutóbbi mérések alapján – ahogy azt 
a Medián és az Ipsos szakértői is meg-
erősítik – a Fidesz–KDNP jó eséllyel 
érhet el az új választási rendszerben 
is kétharmados többséget. Valameny-
nyi szakértő hangsúlyozza azonban, 
hogy a helyzet képlékeny, egész egy-
szerűen jósolhatatlanok a folyama-
tok. Török Gábor politikai elemző is 
úgy fogalmazott egy nyilatkozatában, 
hogy az sem lepné meg, ha a Fidesz 
kétharmadot érne el, de az sem, ha 
nem lenne többsége, igaz, széttárta a 
karját, amikor arra a kérdésre kellett 
volna válaszolnia, hogy mik is valójá-
ban a kampány fő témái.

Az biztos, hogy az ellenzéki párt-
szövetség – nevezzük tehát Kor-
mányváltásnak – most megpróbálja 
tematizálni az elkövetkezendő hete-
ket. Mesterházy Attila miniszterel-

nök-jelölt, az MSZP elnöke ugyanis 
„elindult”: most és a választásig elkö-
vetkezendő hetekben folyamatosan 
az országot járja, hogy ledolgozzák 
a mért hátrányukat. Tanácsadói úgy 
vélik: kampánytechnikai szempont-
ból az utolsó két-három hét a dön-
tő, ezért időzítették így a körútját. 
Tesz arról is, hogy most már ne ki-
zárólag az „Orbán Viktor megy vagy 
marad” kérdése álljon a választás kö-
zéppontjában: úgy tudjuk, nyolcpon-
tos programot jelent be az elkövetke-
zendő időszakban. Ezek között szere-
pel egyebek mellett, hogy a minimál-
bér nettó összegét kormányra kerü-
lésük esetén százezer forintra eme-
lik, 250 ezer valódi, új munkahelyet 
hoznak létre, százezer forintos nyug-
díjig minden 65 év feletti 24 ezer fo-
rintos gyógyszertámogatást kap, és a 
mikrovállalkozások leírhatják a tár-
sasági adójukból a bérekre rakódó 
közterheket. Az ügy e4–5 
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Hajrá
Ráfordul az ellenzéki Összefogás 
a kampány fi nisére. A taktika 
módosításának lényegében ezek 
az utolsó lehetséges pillanatai 
minden mandátumért küzdő párt 
számára. Innentől már csak teljes 
erőbedobással futhatnak a célig, 
bízva abban, hogy amit kigon-
doltak és változtattak, az sikerre 
vezet. Az Összefogásról nem lehet 
állítani, hogy elkapkodta volna 
ezt. Jól jelzi az elhúzódó készü-
lődést, hogy a hajrát éppen az 
ernyőnevük megváltoztatásával 
kezdik. Ahogyan a választás előtti 
összefogást, azaz az eredmények 
ismerete nélküli előzetes koalí-
ciókötést a Fidesz ravasz válasz-
tási rendszere kényszerítette 
rájuk, úgy a névváltás is ennek 
az eredménye. A harmincegy 
 pártos szavazólap és az azon lévő 
hasonló nevű pártok minimum 
közrejátszhattak abban, hogy az 
Összefogás Kormányváltásra vált.

A nyolcpontos programról 
már nem lehet azt állítani, hogy a 
kényszer szülte volna, legalábbis 
nem a Fidesz által rájuk erősza-
kolt kényszer. Inkább az a felis-
merés, hogy az eddigi program-
ígéretek nem jutottak el a válasz-
tókig. Egy pártnak valójában 
nem akkor van programja, ha 
azt oldalszám olvashatja valaki a 
szervezet honlapján, hanem ak-
kor, ha a választók széles tömegei 
számára értelmezhető üzeneteket 
képes megfogalmazni és eljuttat-
ni azokhoz, akiknek a voksára 
számít. Ebben eddig külön-külön 
is gyengék voltak az Összefogás 
pártjai, együtt pedig semilyenek.

Túlzás lenne állítani, hogy a 
nyolc pont tartalma nagy megle-
petést okoz. Igazi újdonsága, 
hogy van. Kiizzadták magukból 
az összefogók. Aki még nem akar 
eléggé kormányváltást, az ehhez 
kap most doppingszert. A közvé-
lemény-kutatások adatait nézve a 
fordulathoz nagyon erős hatású-
nak kell lennie. Az élelmiszerár-
csökkentés már egészen fi desze-
sen egyértelmű. (A szerk.)

A jó juhász
A miniszterelnök jogszabály-
lyal veszi el azt, amivel táp-
lálhatja az éhes nyáját – írja 
Várkonyi Iván. e11

Karikás álom
Hargitai Miklós szerint annyi 
sportpiramis épül, hogy las-
san elég az olimpiára. e11

Vélemény
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Külföldre kellett
menekülnie 
a Fidesz elől az 
iskolaigazgatónak
Szabó László 2002 és 2010
között a siklósi képviselő-tes-
tület tagja volt függetlenként,
de támogatta őt az MSZP. 
A kormányváltás után min-
denhonnan mennie kellett. e7

MÉGSE GYÓGYSZER
AZ E�CIGI�PATRON?
Megszületett az első 
jogerős bírói döntés 
arról, hogy nem minősül 
gyógyszernek az elekt-
romos cigaretták pat-
ronja, vagyis árulhatók 
szabadon. Az egészség-
ügyi kormányzat szerint 
egyedi ügyről van szó,
a tiltás marad, a sza-
bályszegőket börtön 
fenyegeti. e10
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Csak puha szankciókról döntött 
a megosztott Európai Unió
O Oroszországhoz csatlakozna a Krím félsziget, ahol népszavazást tartanak.
O Jacenyuk kormányfő békés eszközökkel akarja megoldani a válságot. e8
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Választás Mesterházy a minimálbér növelését és gyógyszertámogatást is ígér

Váltás a kampányban

Szombat reggel

hétvége
O Romsics Ignác: „Más a törté-
nelem és az emlékezetpolitika.” 

O Két Fidesz az oroszokról
– a 2009 vége előtti és utáni.

O Öt meg öt az tíz. A közmun-
kásoknak inkább szakma kéne.


