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PÁRTOK TÁMOGATOTTSÁGA: AZ MSZP A JOBBIK ELŐTT
AZ ELLENZÉK KÉPES A SZAVAZÓKAT „FELSZÍVNI” A BIZONYTALANOK KÖRÉBEN

 A Fidesz szavazóinak csökkenése márciusra megtorpant, és a párt a múlt hónapihoz
hasonlóan 23 százalékon áll. Az MSZP erősödött, és egy százalékpontot növekedve
12 százalékon áll, megelőzve ezzel a Jobbikot. A Jobbik szavazók aránya eközben az
eddigi mélyponton stabilizálódik, ők ebben a hónapban is 11 százaléknyi támogatót
tudhatnak maguk mögött – derül ki a Publicus Intézet márciusi kutatásából.
 A Fidesz támogatóinak aránya pár hónapnyi csökkenés után megállt, és 23 százalék.
Ezzel a párt továbbra is vezet, ám úgy tűnik, hogy az elvesztett szavazók
visszaszerzésére tett kísérletek - például a menekültügy felmelegítésével - egyelőre
nem vezettek eredményre. A Fidesz szavazóinak aktivitása átlagosnak mondható.
 Az MSZP szavazóinak aránya az elmúlt egy hónapban egy százalékpontot
növekedve, 12 százalék. A párt - a Választási Irodánál történt botrány és a
Salgótarjánban megszerzett választási győzelem miatt is - ezzel, a választások óta
először, ugyan hibahatáron belül, de megelőzte a Jobbikot. Mivel az MSZP szavazói
a legaktívabbak, ezért ez az előnye a biztos szavazó, pártot választani tudók
körében már a hibahatáron van.
 A Jobbik támogatóinak száma nem változott az elmúlt hónapban, azaz 11 százalék.
A szimpatizánsok majd' egy éve tartó, lassú csökkenése ezzel a mélypontján
stabilizálódik. A Jobbik szavazói továbbra is a legkevésbé lelkesek, tízből csupán
minden hatodik menne el az urnákhoz, ha most lenne a választás.
 A többi párt megítélésében lassú változás figyelhető meg. Az LMP és a DK is egy-egy
százalékpontot növekedett az elmúlt egy hónapban, és mindkét párt 4-4 százalékon
áll. Márciusra az Együtt is elérte az 1 százalékot, a PM, és a MLP viszont még ennyi
támogatást sem kapna.
 A Publicus Intézet a Vasárnapi Hírek megbízásából, március 10. és 17. között, 1000 fő
megkérdezésével készített reprezentatív közvélemény-kutatásban vizsgálta a pártok
támogatottságát.

ORSZÁGSZERTE SZTRÁJKOLTAK A TANÁROK
A HÍR

 Felfüggesztették a tanítást az ország számos iskolájában szerda reggel egy órán
keresztül a tanárok, hogy így tiltakozzanak a jelenlegi oktatási rendszer ellen. A
demonstráció konkrét formája változó volt: voltak olyanok, akik kimentek az iskola
elé szemetet szedni, máshol fát ültettek, vagy egyszerűen csak élőláncot alkotva
körbeölelték az épületet.
 Pukli István szerint 250 iskola csatlakozott az akcióhoz, de szerinte sokan tartottak a
következményektől, ezért maradtak ki. Pukli István 8 óra után felolvasta a 12 pontos
követelésüket, majd azt kérte, hogy a résztvevők alkossanak élőláncot, és vegyék
körbe az iskolát.
 Pukli István azt is bejelentette, hogy a Civil Közoktatási Platform tárgyalóasztalhoz
hívja a kormányt. Két hetet kapnak a tárgyalások megkezdésére, különben további
akciókra lehet számítani – tette hozzá a tanársztrájk főszervezője.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Az MSZP teljes mértékben támogatja a tanárok követeléseit. Amit a Fidesz az
oktatásban művel, az így nem mehet tovább!
 Jó lenne, ha Orbán Viktor megértené a saját szövegét, amikor az oktatásról esik szó:
a magyarok akaratával nem lehet szembe menni. Gyermekeink jövője nem játék, és
már a fideszesek is tudják, hogy változtatni kell a jelenlegi, tarthatatlan helyzeten.
 Hiába fenyegetik a tanárokat, szülőket, diákokat, többszáz iskola mutatta be, hogy
nem ijed meg a kormánytól. Az emberek megértették, hogy csak nyomásra hajlandó
változtatni ez a kormány. Megmozdult a társadalom, és már nem lehet nem
tudomást venni a megfogalmazott követelésekről.
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MÉSZÁROS LŐRINC
A HATVANPUSZTAI MAJORSÁGNÁL
TERJESZKEDIK
A HÍR

 Mészáros Lőrinc szerezte meg 44,4 millió forintért a hatvanpusztai majorság
melletti földet. A felújított műemlék birtok Orbán Viktor apjának ingatlanos cégéé,
Mészáros Lőrinc alpolgármester bérli, de Ferenczi Krisztina tényfeltárása óta egyre
valószínűbbnek látszik, hogy titokban ez a miniszterelnök családjának rezidenciája.
 A területre egyetlen licitáló akadt, egy olyan úr, akinek a nevét sem kellett
megmondania. Sikerült megszereznie a földet, amire a közönségből a „tolvaj” és a
„stróman” szavakat kiabálták be.
 Hogy ki vette meg a földeket, azt majd hetek múlva függesztik ki helyben. A férfi
viszont elmondta, hogy ügyvéd, és Mészáros Lőrincnek vette meg a területet.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Ha a Fideszen múlik, ebben az országban csak Orbán Viktor, a családtagok, a
haverok és más kegyeltek járnak jól. A kormányzás csak fedőtevékenység, a lényeg,
hogy a „közpénz elveszítse közvagyon jellegét”.
 Az MSZP eltökélt abban, hogy tartós közösségi tulajdonban maradjanak az állami
szántóterületek. A spekulánsok és a fideszes haverok kezére jutott földet vissza
fogjuk venni, és minden vásárlásra költött forint eredetét szigorúan kivizsgáljuk.
 Nem szabad elfelejteni, hogy minden alkalommal, amikor Orbán Viktor azt mondja,
nincs pénz a tanárok, nővérek, orvosok és tanárok fizetésemelésére, akkor hazudik.
Lenne pénz rá, csak a fideszesek haza viszik.
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MINDEN KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYARNAK BIZTOSÍTANI
KELL AZ EGYENLŐ SZAVAZATI JOGOT!
A HÍR

 A választási törvény átfogó megváltoztatására nem lehet számítani a következő
országgyűlési voksolásig, ugyanakkor az eljárási szabályok több ponton is
módosulhatnak a kormányoldal és az ellenzék kompromisszuma esetén – derült ki
egy budapesti konferencián.
 Gulyás Gergely, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős fideszes alelnöke a
lehetséges változásokra példaként említette, hogy a minimális listás eredmény
elérésére képtelen pártokkal – az egyéni jelöltekhez hasonlóan – visszafizettetik az
állami támogatást, továbbá a külföldön szavazók névjegyzékének hitelessége
érdekében valamilyen formában elkerülhetetlen az érintettek újbóli regisztrációja.
 A kormánypárti politikus megjegyezte ugyanakkor, hogy a külföldön történő
szavazás menetén a Fidesz csak akkor változtat, ha az Alkotmánybíróság – több
mint két éve húzódó eljárása végén – elmarasztaló ítéletet hoz. Az MSZP és más
ellenzéki pártok politikusai jelezték, hogy kifogásaik vannak a jelenlegi választási
rendszerrel, az eljárási szabályok módosításakor pedig valamennyien lehetővé tennék
a levélben történő szavazást a külföldön dolgozó magyar állampolgárok számára is.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA

 Orbán Viktor és pártja a választójogi megkülönböztetéssel cserbenhagyta és
másodrangú állampolgárrá minősítette azt a sok százezer magyart, aki nagyrészt
éppen a jelenlegi kormányzás miatt hagyta el az országot.
 Ha a Fidesz valóban módosítani akarja a választási eljárási törvényt, akkor az csak
abban az esetben lehet elfogadható, ha az új jogszabály – a határon túli
magyarokhoz hasonlóan - biztosítja a levélben történő, könnyített szavazás
lehetőségét a külföldre vándorolt sok százezer ember számára. Ráadásul csakis az
egyenlő szavazati jog garantálásával, vagyis az egyéni és listás szavazás egyidejű
biztosításával.
 Ha a Fidesz-KDNP a hatályos törvény régóta szükséges változtatása során sem
garantálja az egyenlő választói jogot a külföldön élő magyaroknak, akkor a
kormánypárti koalíció olyan csalók gyülekezete marad, akik hol elferdített
törvényekkel, hol kopaszokkal akadályozzák a magyar állampolgárok jogainak
gyakorlását.
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