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„A Gyurcsány á um



ellen való orvosságot



meg kell találnia az



Tibor politológus

MSZP-nek” Löf er
szerint, aki úgy látja, az



őszi önkormányzati
választásokig a
szocialisták mellett a
DK-nak is össze kell
szednie magát, és a
Fidesz is nagy
kihívások elé néz.
A szó klasszikus értelmében nem volt EP-kampány Löfﬂer Tibor politológus értékelése szerint,
inkább üzenetháborút hirdettek a pártok. A Fidesz-KDNP azt hangoztatta, hogy nem mindegy,
kik képviselik a magyar érdekeket az unióban, telefonon is mozgósítottak, és ezúttal a
Jobbikkal is versenyeztek. Azzal együtt, hogy nem volt látványos az EP-kampány, a választás
fontosabb volt a pártok számára, mint az öt évvel ezelőtti. Ennyire alacsony részvételre nem
számított a politológus, „a DK viszonylag jól szerepelt, de összességében a baloldali
szavazókat nem sikerült arra mozgósítani, hogy vágjanak vissza a Fidesznek”. A Szegedi
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatója hozzátette, a kormánypárt nagy
arányú sikere borítékolható volt.
A hivatalos végeredmény szerint a Fidesz-KDNP 51,49%-ot, a Jobbik 14,68%-ot, az MSZP
10,92%-ot, a DK 9,76, az Együtt-PM 7,22, míg az LMP 5,01%-kal zárta a választást rekord
alacsony részvétel mellett. A Republikon a megyei jogú városok eredményeit vetette össze,
melyből kitűnik, hogy 17 helyen a Jobbik, míg 6 helyen az MSZP szerezte meg a legtöbb
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szavazatot a Fidesz-KDNP mögött. Az adatsorból kiderül, hogy a szocialisták legerősebb
városa Szeged, míg a Jobbik Miskolcon a legizmosabb. Érdekes adat, hogy a DK nyolc helyen a
szocialisták előtt végzett.
A Jobbik sikerét relatívnak értékelte Löfﬂer Tibor, szerinte a pártnak a második helyét érdemes
reklámoznia is, ugyanakkor arról is beszélt, hogy a földön maradva kell értelmezni az
eredményt. „A baloldal széttagolt, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció be is
vallotta, hogy össze kell szedniük magukat az őszi önkormányzati választásra. Ugyanez igaz az
MSZP-re is, attól függetlenül, hogy ők még nem beszéltek erről. Több olyan település is van az
eredmények tekintetében, mint Szeged, és a Fidesz kontra Jobbikra tagolt jobboldalt akár meg
is előzheti a baloldal három pártja ősszel. Ez lesz a legnagyobb kihívása a Fidesznek” –
jegyezte meg a szakember.

Mesterházy lemondását el kell fogadnia az MSZP
választmányának
Az EP-választás előzetes eredményének tükrében

Mesterházy Attila pártelnök vasárnap este
bejelentette, hogy az MSZP elnöksége felajánlja
lemondását a szombaton ülésező választmánynak.
Ezzel kapcsolatban Löfﬂer Tibor elmondta, ezt el
kell fogadnia a választmánynak, Mesterházyval
már nem tudnak megújulni a szocialisták. „A
legfontosabb kérdés az, hogy ki lesz helyette, de
mindenképpen egy ﬁatal, határozott kiállású
politikust kell választaniuk. Ha Botka Lászlóra
esne a választás, abból jól jöhetne ki az MSZP. Csakis olyan emberre van szükségük, akiben
van spiritusz, hogy megállítsa a lejtőn a szocialista pártot” – közölte.
A DK előretörésével kapcsolatban Löfﬂer Tibor megjegyezte, amennyiben Gyurcsány-központú
lesz az ellenzék, vagyis átveszik a kezdeményezést, az hosszabb távon komoly problémákat
generálhat. A DK-elnök arra építheti a stratégiáját, hogy a választási eredmények őt igazolják,
de ha ő lesz a baloldalon a kezdeményező, jelentősen csökken annak az esélye, hogy
kormányváltó erővé váljon a baloldal. A törzsszavazók egyesítésére a politológus szerint
alkalmas Gyurcsány Ferenc személye, de rajtuk kívül senkit sem tudnak megnyerni a volt
miniszterelnökkel. „A Gyurcsány áﬁum ellen való orvosságot meg kell találnia az MSZP-nek”
– összegzett Löfﬂer, aki szerint a baloldal egészének árt, ha ő tematizálja a baloldalt.
Igaz, az április 6-i országgyűlési választások után az EP-kampány során külön mérettette meg
magát a három baloldali párt, de az őszi önkormányzati választásokkor összefogásuk könnyen
elképzelhető, hiszen itt „nem szerelemházasságról van szó, inkább egy éjszakás kalandról”. „A
cél, hogy ősszel ahol csak lehet, fejbe vágják a Fideszt, megpróbálnak visszaszerezni képviselőtestületi többséget vagy épp polgármesteri széket. Ez nem elvi kérdés, hanem logikus
stratégia” – részletezte Löfﬂer hozzátéve, az EP-választás eredménye – így például a DK
előretörése és az MSZP bukása – befolyásolni fogja a pártok kampánystratégiáját.
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