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Lelkesen kampányolt, a kormány teljesítményét az egekig magasztalta,
majd kicsit panaszkodott, és végül természetesen migránsozott egyet Orbán Viktor a Megyei Jogú Városok Szövetsége 51. közgyűlésén, Veszprémben. Ezúttal is kijelentette: katasztrofális veszély fenyegeti az országot,
amelyet csak ez a kormány tud megvédeni.
A Veszprémre vonatkozó ígéretek – ara- posvár fideszes polgármestere szerint ez
nyos-völgyi viadukt, városi uszoda – és utóbbi az évszázad legjelentősebb berua kormány dicsőítése után Orbán Viktor házási programja.
Az Orbánnal érkezett Kósa Lajos, a
a megyei jogú városok közgyűlésén elpanaszolta, milyen nehéz a centrumpárt megyei jogú városok fejlesztéséért fehelyzete, mert minden oldalról táma- lelős tárca nélküli miniszter pedig kijedások érik. Mostanában például amiatt, lentette, hogy a programra 2022-ig 3500
hogy futótűzként terjedt a hír: a kormány milliárd forintot fordítanak.
A migránsozás és a riogatás ezútfelszámolná a kistelepülések önáltal sem maradt el, Orbán szokása
lóságát. Ez a miniszterelnököt
szerint kijelentette, „a veszély
úgy felháborította, hogy nem
kívülről jön, és nem fog magyőzte bizonygatni, hogy ez
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éve nem tapasztalt folyamaahogy az amerikaiak mondtok indultak el a világban, és
ják, fake news”. Jóságos hankérdésessé vált, tudnak-e emgon nyugtatgatott: a jövőben
berek milliói ott élni, ahol megis lesz mindenkinek polgármesszülettek. Mi azonban nem akarunk
tere és képviselője.
A közgyűlésen, amelynek Porga Gyu- sokszínűek lenni, olyanok akarunk mala polgármester volt a házigazdája, azért radni, amilyenné 1100 év alatt váltunk
szó esett az önkormányzatok működé- itt, a Kárpát-medencében” – figyelmezsét érintő aktuális kérdésekről is, sőt, a tetett. Majd a félelemkeltés következett:
Terület- és Településfejlesztési Opera- „Most, amikor végre van egy biztató jövőtív Programról (TOP), valamint a Modern képünk, a jövőnket veszíthetjük el.”
Forrás: www.veszpremkukac.hu
Városok Programról is. Szita Károly, Ka-
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Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Veszprém: veszprem.nyomtassteis@gmail.com
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról sokkal
bővebben olvashat a honlapunkon a Háttér
menüpont alatt.

29. szám (II. évfolyam / 6.) | 2018. február 6.

A Fidesz népszerűsége
a teljes népességre vetítve
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A legújabb közvélemény-kutatási adatok szerint a Fidesz népszerűsége
csökkenni kezdett, miközben az ellenzék pártjai növekednek. A Fideszszavazók is kevesebben mondják, hogy
30 biztosan elmennének szavazni,
mint egy hónappal ezelőtt.
2017
november

A Medián közvélemény-kutató cég legutóbbi, novemberi felmérése óta a Fidesz népszerűsége a teljes népességre
vetítve 39-ről 37 százalékra, a választani
tudó „biztos” szavazók körében 60-ról 53
százalékra esett. A Jobbik népszerűsége
a teljes népességben 11-ről 13 százalékra,
míg a Jobbikon kívüli ellenzék támogatóinak összesített aránya 21-ről 23 százalékra nőtt, úgy, hogy az összes számottevő
ellenzéki pártnál kimutatható némi erősödés.
A kormánypárt szimpatizánsai körében némi elbizonytalanodás figyelhető
meg: novemberben még 75, most pedig
70 százalékuk mondja, hogy április 8-án
biztosan elmegy szavazni. A teljes szavazókorú népességre vetítve a részvételi
kedv 56 százalék, ami 4 százalékponttal
több, mint négy éve ilyenkor.

Csak egy maradhat állva
Mármint akkor van reális esélye a Fidesz
leváltásának, ha az egyéni körzetekben
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A Fidesz népszerűsége a
„biztos” szavazók körében
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Veszprémben kampányolt
és migránsozott Orbán
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csak egy ellenzéki áll szemben a kormánypárt jelöltjével. Neves értelmiségiek nyílt levélben szólították fel a pártokat,
hogy olyan egyezségeket kössenek egymással, amelyek biztosítják a győzelmet.
„Abban a meggyőződésben fordulunk önökhöz – írják a pártokhoz intézett
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A Fidesz népszerűsége a
nyílt levelükben,
hogy mára
felismer„biztos” szavazók
körében
ték: külön-külön egyikük sem képes a
mostani kormány eltávolítására. Ezért
felszólítjuk
önöket, ne akadályozzák a
60
%
változást sürgető állampolgárok akaratának érvényesülését!
Hangolják össze választási straté
giájukat, mert ez az egyetlen esélyünk
a demokratikus jogállam rendjének
helyreállítására… Mindannyiunk közös
%
érdekében kérjük, biztassák választóikat, hogy választókerületenként egy
50
ségesen
a helyben legesélyesebb ellenzéki jelöltre
szavazzanak.
2017
2018
A november
pártlistákra leadott sza
vazatokat
január
ez értelemszerűen nem érinti, ott a
pártok közötti versengés továbbra is
nyitott marad. Az egyéni választókerületek közül azonban csak azokat fogják
elnyerni, ahol az ellenzéki szavazatok
nem oszlanak meg több jelölt között…
Tegyék egyértelművé választóik előtt,
hogy a programjukat nem adják fel,
egymást egyebekben változatlanul po-

litikai ellenfeleiknek tekintik, és átmeneti szövetségük az előttünk álló feladat megoldására korlátozódik.”
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Ha sokan mennek el szavazni,
lesz kormányváltás
Tóth Zoltán választási szakértő szerint
csak akkor van esélye a változásnak, ha
a választásra jogosultak több mint 60
százaléka elmegy szavazni.
Mint mellékelt ábránkon látszik, a
becslések szerint minél nagyobb lenne a részvételi arány, úgy csökkenne
radikálisan a Fidesz listán megszerzett
eredménye. Vagyis aki változást akar,
annak el kell mennie szavazni.
Harminc évvel a pártállam lebontása után egy új pártállam kiépülésének
vagyunk tanúi. A történtekért viselt felelősségben valamennyi politikai irányzat osztozik. Kérjék választóik bizalmát
az elkövetett hibák helyrehozatalához.
Forrás: hvg.hu, mno.hu,
tothzoltan.blog.hu, balmix.hu

A hivatalos kampány még csak február közepén kezdődik, de a Fidesz
már most beborította plakátokkal az
országot, az ő hirdetéseit harsogják a
rádiók és televíziók. A Soros Györg�gyel és az ellenzékkel kapcsolatos
állításai konkrétan hazugságok. És
persze mindez az ön pénzéből, közpénzből történik.
Valamennyi ellenzéki párt már hónapokkal ezelőtt határozottan és egyértelműen
kijelentette, hogy nem akarják lebontani
a kerítést. Bár közülük többen értelmetlennek tartják azt, de érzékelve, hogy sok
embernek biztonságérzetet ad, fel sem
merül bennük, hogy megszüntessék. Ezt
az álláspontjukat sokszor és sok helyen
közzétették, a Fidesz mégis gátlástalanul
ezzel a hazugsággal kampányol.
Csak a 2017-es első és második nemzeti konzultációhoz több részletben rendelt a Miniszterelnöki Kabinetiroda hirdetéseket bő 12 milliárd forint értékben. Az

összegből közel 4 milliárd forint Mészáros Lőrinc médiacégeihez került, de más
kormányközeli vállalkozók is jól jártak a
propagandakampányokkal – tudta meg
az Átlátszó szerkesztősége.
Elképzelhetetlenül sok pénz folyt már
el arra a kampányra, amelynek egyetlen
célja van, hogy ön féljen, és azt gondolja, hogy valami iszonyatos veszedelemtől
csak a Fidesz védheti meg.
Vajon meddig lehet elhitetni a fél
országgal, hogy egy Amerikában élő
öregember fontosabb probléma, mint
mondjuk az itthoni egészségügy tragikus
helyzete vagy éppen a milliókat érintő
szegénység?
A 12 milliárdot úgy a legkönnyebb elképzelni, hogy ez annyi pénz, mint ha csak
erre a két kampányra minden magyar
embertől, a csecsemőktől a nyugdíjasokig, mindenkitől, több mint 1200 forintot
vettek volna el. Pontosabban tényleg el
is vettek. De ez csak két kampány költsége volt. Pénz nem számít, hiszen nem a
sajátjukat költik. A Fidesz megállíthatatlanul megy tovább: levélben, telefonon,
óriásplakáton, rádióban és televízióban,
az interneten és az újságokban ontják a
hazugságokat. Nem lenne jobb helye is
ennek a tengernyi pénznek?

Szavazzon ránk a Kétfarkú Kutya Párt pályázatán!
A választáson induló pártok állami támogatást kapnak. A Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) úgy
döntött, hogy szétosztja ezt a pénzt. Jó ötletekkel lehet pályázni náluk, ott hát a helye a
Nyomtass te is! mozgalomnak, mert mi tényleg jó célra költenénk a pénzt.
A választásra minden képviselőjelölt 1 milliót, a pártok pedig – attól függően, hány képviselőjelöltet tudnak állítani – 150 és 600 millió
forint között kapnak támogatást, ha legalább 27
képviselőjelöltjük elindul a választáson.

„Szerencsére mi viccpárt vagyunk, ezért
megengedhetjük magunknak, hogy értelmes
dolgokra költsük a kampánypénzünket” – írják
a közleményükben.
Mi azzal pályáztunk, hogy a támogatásból
minden megyében 20 ezer példányt osztunk
szét az újságunkból.
Február 15-éig lehet szavazni az MKKP
honlapján, a Te is dönts a kutyapártos kampánypénzről! című menüpontban.
Forrás: www.ketfarkukutya.com
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