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Költségvetés: tartják még a jó
irányt

Makk János
(Mandiner)
Próbáljunk politikus fejjel gondolkodni és
kizárólag a választókra koncentrálni! Csak ezután
tegyük fel a kérdést: Miért is volt olyan fontos
eddig a kormánynak a fiskális szigor?
4

2

3 komment

Itt a támogatás, gyerekek!
Bayer Zsolt
(Magyar Hírlap)

Századvég: Tovább erősödött a Fidesz-KDNP, előzi a
Jobbik az MSZP-t
Fidesz, Jobbik, LMP, belföld, KDNP, Századvég, PM, közvélemény-kutatás, DK,
Liberálisok, MoMa, Együtt, Fidesz-KNDP.
2016. január 28. 17:13

Az ellenzéki sajtó nagy része évek óta azért
panaszkodik, hogy az állam nem támogatja őket.
Hát tessék! Itt a támogatás, gyerekek! Az MNB
alapítványai továbbá ingatlanokat és műkincseket
vásároltak. Nagyon helyes!
41
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81 komment

Az ellenzék tragédiája
Boros Bánk Levente
(Magyar Idők)

Ajánlás a Google-on

Tovább erősödött januárban a Fidesz-KDNP, a Jobbik támogatottsága csökkent, de
még így is jóval többen szavaznának rá, mint az MSZP-re. Több kis párt 2 százalék
körül mozog – derül ki a Századvég legfrisebb felméréséből.

Egy jól működő kormánnyal szemben általában
bármely politikai tényezőnek kevés sikerélmény
adatik, ám a magyarországi ellenzék valódi
tragédiája mégsem ebben, hanem saját
életképtelenségében rejlik.
29

A Századvég legújabb, pártok támogatottságát vizsgáló kutatása szerint januárban tovább
erősödött a Fidesz-KDNP, a Jobbik támogatottsága csökkent, a baloldalra pedig még
mindig a belső szavazói mozgások jellemzőek.
A Századvég Alapítvány legfrissebb pártpreferencia-felméréséről készült összefoglalóban,
amelyet a kutatóintézet csütörtökön juttatott el az MTI-hez, azt írták: az elmúlt hónapok
legfontosabb tendenciája a kormánypártok újabb erősödése volt. A Fidesz-KDNP előnye
továbbra is stabil az ellenzéki pártokkal szemben, jelenleg a teljes népesség 33 százaléka
támogatja – írták.
Közölték: a Jobbik tovább gyengült, jelenleg 12 százalékon áll. A MSZP-re a lakosság 8, a
Demokratikus Koalícióra 7 százaléka voksolna, az LMP-t 5, az Együttet pedig 1 százalék
támogatja. Egyéb pártokra a lakosság 2 százaléka szavazna. A bizonytalan szavazók
aránya január végén 32 százalék volt.
Vezet a Jobbik az MSZP előtt

A Századvég telefonos kérdőíves közvélemény-kutatása január 22-26. között készült, ezer
véletlenszerűen kiválasztott felnőttet kérdeztek meg. Az elemzésben közölt adatok
legfeljebb plusz-mínusz 3,2 százalékponttal térhetnek el attól az eredménytől, amelyet az
ország összes felnőtt lakosának megkérdezése hozott volna.
MTI Századvég: Januárban tovább erősödtek a kormánypártok
Századvég Januárban a kormánypártok tovább erősödtek

38

Uj Péter
(Népszabadság)

Nem, nem Matolcsy György lopta el Ozzy ‐
Osbourne fellépődenevérét, hanem énekest
cserélt a népszerű ausztrál ötös fogat, a
váltóáram/egyenáram együttes.
5

8

8 komment

Számmisztika

Facsinay Kinga
(Magyar Nemzet)
A kiadások és bevételek ide-odapakolása
ellenére a hiány nem tűnik el, sőt: GDParányosan 2,4 százalékosra hízik, ami több a
vártnál, és messze áll a nullától.
26

33 komment

Vagonnyilatkozat
Veress Jenő
(Népszava)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem,
hogy itt tényleg mindenkinek elment az esze. Az
is, aki ilyesmit rendel, az is, aki ilyesmit elfogad,
tisztesség ne essék szólván: kretén.
4

25

26 komment

Büntetés jár, ha vizet iszunk a
debreceni villamoson

Cserháti Zoltán
(Hajdúpress, Facebook)
De olyan a világon nem lehet, hogy tilos legyen
inni két korty vizet, mert valahol valami apró betűs
kis részt lehet így értelmezni. Ez az én
Magyarországomon soha nem lehet így!
53
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25 komment

Személyzeti kérdésekről

5

A Századvég kiemelte: a kutatás tanúsága szerint a biztos szavazó pártválasztók körében
is erősödtek a kormánypártok. Ebben a körben 45 százalék voksolna a Fidesz-KDNP-re,
22 százalék a Jobbikra, míg 14 százalék az MSZP-re. A biztos szavazók 10 százaléka
választaná egy most vasárnapi parlamenti választáson a Demokratikus Koalíciót (DK), 5
százaléka az LMP-t, 2 százaléka az Együttet. Más politikai pártokra a biztos szavazók
összesen 2 százaléka szavazna, ezek támogatottsága (például a Liberálisok, a
Párbeszéd Magyarországért (PM), és a Modern Magyarország Mozgalom (MoMa))
egyenként nem éri el az 1 százalékot.

2
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168 komment

Uj Péter az Index
korrumpálódásáról
Szikszai Péter
(Magyar Idők)

Kíváncsi vagyok az Index reagál-e erre. Nincs
szebb, mint egy ballib-ballib médiaháború.
76
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Börtönbe senki ne kerüljön
füvezésért!

A dzsungel könyve

Beépített tudat

Én és Kaminski

április 21-tól

április 21-tól

április 21-tól

Egy árva fiút a dzsungelben
farkasok nevelnek fel egy
medve és egy fekete párduc
segítségével. »

Egy CIA-ügynök emlékeit és
képességeit egy veszélyes
elítélt testében ültetik át. »

Egy fiatal újságíró,
Sebastian cikket ír a nagy
művészről, Manuel
Kaminskiről. A srác reméli,
hogy Kaminski hamarosan
meghal, ugyanis akkor
gyorsan el tudja adni az
írását. »

Moziműsor

Zacher Gábor
(24.hu)
Ha ma találnánk fel az alkoholt, az etanol kéne,
hogy a világ legféltettebb titka legyen.
Nagyságrendekkel súlyosabb probléma
Magyarországon is, mint a marihuána.
56

92 komment

A pornó, mint az egyenlőség
eszköze?

Széll Dóra
(Reflektor)
A nőmozgalmak célkitűzései között kell
szerepeljen a szexuális egyenlőség, és ennek
része kell legyen a megfelelő, nőbarát pornó is az
ipar teljes felszámolására tett kísérlet helyett.
1

A bejegyzés trackback címe: http://mandiner.hu/trackback/96590
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Robi, nélküled nem
sikerülhetett volna!
Jeszenszky Zsolt
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Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

A ballib újságírás módszerei Magyarországon:
képmutatás, kettős mérce, hazugságok,
vélemények hírként való eladása (ahogy Ákos is
megénekli), csúsztatás.
114
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133 komment

időrendben | fordított időrendben | értékelés szerint

Orbán Erdélyben flangál,
Iohannis tehetetlenül nézi

Berecskereki 2016. január 28. 18:28
@Héja
9
A Jobbiknak nagyon össze kell kapnia magát, rendezve a sorokat a
kongresszusán, mert ha az MSZP-t+DK-t együtt nézzük akkor megelőzik őket.

4

Dumitru Constantin
(Főtér)
Orbán Viktorról van szó, a budapesti
kormányfőről, aki gyakrabban és ügyesebben
bolyong Románia területének ezen a részén, mint
bárhol Magyarországon.
8

Piréz Róbert
(Tutiblog)
Egyrészről miért kell a minőségi újságírás cím
alatt az unalmas újságírást támogatni, másrészről
miért pont a középszer libnyafi állatorvosi
portálját?

9

Berecskereki 2016. január 28. 18:32
@Területvédő
11
Na ja!
Andersen meséit olvashattuk az Alfahírből és a kuruc infóból a Területtaknyoló
tolmácsolásában.
Köszönjük Emese.

53
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Divide!

Az oszd meg és uralkodj világa a gyurbánizmus
2006-os megizmosodásától fogva nyert megint új
teret és értelmet.
7

@Területvédő
9
1
Azzal ugye tisztában vagy, hogy
- akkor nem ilyen eredményeket mértek a kvk-k, hanem rosszabbat a Fidesznek, és
jobbat az ellenzéki pártoknak;
- egy időközi választás szituációja messze nem feleltethető meg a kvk-k által szimulált
helyzetnek (kb. "Kire szavazna, ha ma lennének az országgyűlési választások?").
Abban igazad van, hogy nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást.
Azzal a lényeges kiegészítéssel, hogy nem időközit, hanem a kormányzati
főhatalomról szóló országosat. Tudod, amit a Fidesz 2010-ben és 2014-ben is
fölényesen nyert meg. (Méltányosan most a 2006-os, 2010-es, 2014-es önkormányzati
választásokat, a 2009-es, 2014-es EP-választásokat nem is említem.)

ThunderDan 2016. január 28. 18:40

Azért a Vonának súgó marketinggépezet ennyire nem hülye. :)))

8

Vida István
(Kisalföld)

ThunderDan 2016. január 28. 18:34

@kukagyerek
10
Hát ha ennyi lesz a Jobbik politizálása is, hogy "trafikmutyikat" (LOL)
emlegetne - mondjuk az emberek által érzékelhető eredményekhez képest
(migránshelyzet kezelése, növekedő reálbérek, soha nem látott családi
adókedvezmény, CSOK, stb. stb.) - akkor nem lesznek könnyű helyzetben.

62 komment

VS: amikor a pénzfa mellett a
lófaszfát is megrázzák

Megtalálta 2016. január 28. 18:28
Rejtély, hogy a Nézőpont hogyan hozta ki másodiknak az MSZP-t.

73
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13 komment

Tanácsadunk
Révész Sándor
(Népszabadság)

Aki biztos akar lenni a bizalmunkban, tartsa távol
magát minden magánügylettől, mely a korrupció
lehetőségét rejti. Ez ilyen egyszerű. Nem muszáj
gazdagnak lenni.
6

19

28 komment

VS.hu: az erkölcs győzött, a felelősök
maradtak

M. K.
(Média 2.0)
Mintha eleve bűn lenne jobboldali lapnál dolgozni,
csak mert jobboldali párt uralkodik. A Mandiner is
álljon fel?
57
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78 komment

Én nem tartom aljasságnak,
amit néhány kolléga ír

Bátorfy Attila
(Brotherhood of the Baby Powder)
UP ír jogos dolgokat, ahogy marhaságokat is, de
nem hinném, hogy ez a 444 kollektív statementje
lenne.
2

18

18 komment

Berecskereki 2016. január 28. 19:07
@Területvédő
13
7
Engem semmilyen kellemetlen meglepetés sem érhet. Egy ilyen kép
nem jelent semmit. Annál inkább se, mert abban az időszakban Orbán Viktor és a
Fidesz az SZDSZ mögött állt. Nekem az 1990 választás eredménye sem lepett meg.
Sőt az sem, hogy az SZDSZ lepaktál az MSZP-vel, mint ahogy az sem; a két
rendszerváltó nagy párt idővel kibukik a parlamentből.

Miért aljasság, amit a 444 a VS
ügyében csinál

unheimlich
(unheimlich)
Buták vagytok és/vagy gonoszok, netán, netán
naivak, de az a legrosszabb. Ez a 444
szerkesztőségi üzenete a VS újságírói számára.
9

A TTIP senki nem szavazta meg, csak azt, hogy elő kell készíteni és tárgyalni kell.
Orbán Viktor azt is kijelentette, hogy csak azt támogatják ami Magyarország számára
előnyös. Szóval semmi sem dőlt el ebbe a témában, legfeljebb a kurucus, meg egyes
jobbikos fejben.

47 komment

legfrissebb kommentek
Tehetetlen Dodó: Fletó a baloldali fekete lyuk
Hawking-sugárzása. 09:58
Gyurcsány: Meg fog bukni a Fidesz 2018-ban

Berecskereki 2016. január 28. 19:11
@Területvédő
Szerintem, amit írtam ironikus és semmi köze a zsidó attitűdhöz.
Esetleg még azt mondhatnád; provokatív szöveg.
Persze egy kurucinfóstól mit is lehetne várni?! ;-)

9

5

@Területvédő
Mikor szavazták meg a TTIP szerződést?
Semmikor.
Legfeljebb az álmodban.

Oblomov: Itt a támogatás, hol a támogatás?
Furcsa indoklással vettek... 09:57
Itt a támogatás, gyerekek!
Dénia: Nekem semmi bajom a Kósával, csak a ti
gyökér agyatokkal. 09:54
Büntetés jár, ha vizet iszunk a debreceni
villamoson

Berecskereki 2016. január 28. 19:12

9

6

SwordFish: Előbb utóbb az is meglesz és a
Jobbik fogja ezt elérni. A... 09:53
Tárki: Nagyot esett a Fidesz, fej-fej mellett az
MSZP és a Jobbik
feketeviraag: Hatalmasat nevettem! Köszi! 09:53
Index: A TEK hozta haza Ugandából Orbán
Gáspárt
Erre: Tarlós? Kitiltanám. 09:53
Uber? Betiltanám! – Tarlós István a Mandinernek

hátakkor 2016. január 28. 19:13
"az Együttet pedig 1 százalék támogatja"

5

Szigetvári kormányt!
Válaszok:
Berecskereki | 2016. január 28. 19:23

ThunderDan 2016. január 28. 19:15
@Területvédő
8
7
Maga Dúró Dóra is büszke a Saul fiára (érted, már most, ellenzékben
itt tart a Jobbik...), te nagyon el vagy tájolva, ha azt hiszed, hogy az esetleges
kormányzásuk ne minősülne "szélsőségesen filoszemitának" a mércéddel mérve. :)))
Vona már rég kiretusálná 2006-2013-at, ha tehetné. :))))

@hátakkor
"az Együttet pedig 1 százalék támogatja"

6

1

Mérsékelt tisztelettel: " A politikus Varga Mihály
érti a dolgát." Ez a lényeg.(Elődeit... 09:45
Költségvetés: tartják még a jó irányt
Sulammit: 20 évről beszélek. Nem az elmúlt pár
évről. Ébresztő! Le... 09:45
Így néz ki a felcsúti luxusvagon
Dénia: Feminista követelés, hogy nőbarát
pornófilmek legyenek, vagy... 09:39
A pornó, mint az egyenlőség eszköze?

Ellenszélben
Tinnyei István: Mint macska az ajtó előtt
NATO tagság marad, az Unió ügyeibe való
belepofázásra nem lesz lehetőségünk, és a pénz
sem fog csordogálni.
Kettős Mérce
Ne húzzatok hasznot Kulka betegségéből!
Hiába a család kérése, hogy csupán a hivatalos
közlemények alapján számoljon be a sajtó Kulka
János állapotáról.

Túl vannak értékelve.

cuttingbothways https://www.youtube.com/watch?v=QoZBlr71I7w 2016. január 28.
19:33
@Területvédő
"Magyarország idegen haderő általi megszállását"

Dénia: ." Egy veszélyes szer elfogadottsága nem
vonja maga után, hogy egy... 09:47
Börtönbe senki ne kerüljön füvezésért!

POLITIKA

Berecskereki 2016. január 28. 19:23

4

1

Az nem a komcsiban volt ?

Orbán naptár Blog
Orbán naptár 2016
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra kapható
a 2016-os Orbán Viktor naptár, most különösen
vígasztaló és erőt adó bölcsességekkel.
Mozgástér blog
Németország: mindenki vesztett
Angela Merkel talán kezdi megérteni a választók
üzenetét.

Valamiről lemaradtam ...

hátakkor 2016. január 28. 20:02
Akkor Fletó a bejutási határ felett van idén, az előrehozott választásuk
5
évében?
Nem kell szottyasztott csirkével etetni Kommunista Ildikót, hogy feltegye Fletóékat
valami bejutó lsitára?

1

Spíler blog
Ezt nagyon benyalta a Pedagógusok
Demokratikus Szakszervezete
Fideszesnek hazudta a baloldali polgármestert a
PDSZ. Most akkor kinek kellene bocsánatot
kérnie?
törökgáborelemez
Nekrológ
A politikai elemzés halott. Megölték. Megöltük. S
még az sem biztos, hogy sajnálni kell ezért.

hátakkor 2016. január 28. 20:05
@Wazze
"A Fidesz fejeket ígért 2010-ben."

53

Ajánljon Ön is véleményt!

2

3

iflgazdasag.blog.hu
Minden, amit a NOK-ról tudnod kell...
Kiválogattam nektek az izgalmasabb részeket,

hogy megértsétek a NOK-nak a buktatóit. Van
belőle...

Forrás?

Berecskereki 2016. január 28. 20:06
@Területvédő
6
Azért nem volt szavazás, mert az előkészítések, tárgyalások folynak.
Még az is lehet, hogy nem lesz szavazás, csak a fejlett uniós országok kötik meg,
illetve azok az országok, akik egyetértenek a végleges szöveggel.

4

Az előkészítés, tárgyalás során a részeket vitatják. Ezek között van olyan ami
elfogadható, ezeket a Fidesz támogatja és van olyan ami nem elfogadható, amelyeket
nem támogat. Van még olyan amely módosítás után elfogadható, ezzel is
kapcsolatosak a felvetését.
Röviden fogalmazva; Az általad beállított kép nem valós.

hátakkor 2016. január 28. 20:06
@túlélő
És mennyi a Pesti Műsor meg az Együtt - együtt?

2

1

ThunderDan 2016. január 28. 21:06
@Területvédő
3
4
Hát igen, a kurucinfó "valamiért" rendre nem szemlézi a "néppárti",
"Nyugat felé nyitó", "csak semmi radikalizmust", "nyugodt erő", "MDF", "Sziriza", "én
vagyok a Jobbik, lenyesem a vadhajtásokat", "elhatárolódom" jellegű, 2013 vége óta
már rutinszerű Vona-megnyilvánulásokat.
Amikor néha igen, akkor láthatóan kitör a "parasztlázadás" a kommentelők között. :)))))
Csak itt, csak most, csak neked:
"Dúró elmondta, hogy nem látta a filmet, és nem is tervezi megnézni, de büszke a film
sikereire. "
Mondom, még kormány közelében nincsenek, de már most ilyen szinten simultak bele
mindenbe. (Atr meg borítékolom, hogy Novák záros időn belül háttérbe lesz szorítva,
vagy pedig beleszorul ebbe a "jó keményeket mondok, de igazából senki nem vesz
komolyan" súlytalanságba. Mint mondjuk DFT a Fidesznél, már 15 éve. :)) )
A vak is látja a folyamatokat, de azért bájos, ahogyan a Vona által verbálisan
permanens módon lenyesegetett szélsőségesek miket látnak bele a Jobbikba. :))

Mozgástér blog
Pukli Párt
Ne legyenek kétségeink: Pukli István politikus
szeretne lenni. Mint ahogy 2007-ig az is volt, csak
még jókor kiugrott Gyurcsány süllyedő hajójából.
Danube Institute blog
Brexit: szabad-e vitázni az EU-tagságról?
Cameron miniszterelnök teljes mértékben elítéli az
ötletet és kijelentette, hogy nem hajlandó részt
venni az efféle „cirkuszban”.
NOL blog
Orbán jó, kár, hogy gazemberekkel van
körülvéve
Ő vette körül magát velük, de nem tudhatta hogy
mifélék.

KÖNYV
Könyves Blog
5 szlovák könyv
A Könyvfesztivál díszvendége ezúttal Szlovákia
lesz, ezért mutatunk öt friss szlovák könyvet, amit
semmiképpen ne hagyj ott a Millenárison.
Kis Könyves Éj Blog
Ha én könyv volnék
Ha én könyv volnék, a Láng-Tékában szeretnék
lakni… Mert ott elhúzható könyvespolcok vannak.
Könyves blog
2016-tól a kamaszokhoz is szól a Szívünk rajta
Negyedévente szemlézi a gyerekkönyveket és
friss ajánlólistával rukkol elő a Bookline és az
UNICEF Magyar Bizottság Szívünk rajta
programja.
Könyves Blog
Schein Gábor: A múlt előállítható, de meg nem
érthető
2006-ban megszűnt Bíró doktornő munkahelye,
bezárt a Lipót.

KONYHA
UniQuitchen
Áfonyalekváros, brie sajtos melegszendvics
Az áfonyalekvár és a brie sajt párosítása isteni!
Próbáld ki!

Dénia 2016. január 29. 09:45
@archer
Ez másik intézet felmérése.

Más Tészta
Málnás, mascarponés szelet
Ha már sok-sok éve viseljük ugyanazt a frizurát,
akkor egyszer csak elkezd foglalkoztatni minket,
hogy milyen más fazon állhatna még jól. Más szín,
más hossz?

ThunderDan 2016. január 29. 14:26
@kukagyerek
Húha... parasztvakítás és maszlag mondjuk a családi adókedvezmény?
:)))))))))))
no comment

UniQuitchen
Kezdd a tavaszt üdítő, citromos ízekkel
Éppen-éppen, hogy csak itt van a tavasz és a
napos idő, de ez a citromos pite tényleg üdítően
hat, legyen bármilyen idő kint.

SPORT

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés

Felhasználónév:

Jelszó:

O

K

Regisztráció | Elfelejtett jelszó

Barcanoticias
Deportivo-Barcelona előzetes
Egy valami azonban biztos, a ma esti bajnoki
mérkőzés különösen fontos lesz a szezon
hátralévő részét tekintve.
Sakkozz Mindennap Blog
Carlsen - Tallaksen 1:0
Carlsen ma sem kegyelmez az ellenfél királyának.
Világos lép!
NFL HU Blog
Az utolsó esély! Trent Richardson a Ravens
játékosa lett.
A Baltimore Ravens tegnap bejelentette, hogy
szerződtette a Cleveland Browns és az
Indianapolis Colts korábbi running backjét Trent
Richardson-t.

ÚTON
Kulturjunkie Blog

Izgalmas programok várnak a Szigeten!
A Sziget Fesztivál az a hely, ahol a koncerteken
túli élet is zseniális. Az alábbiakban kiderül, hogy
miért.
Menetszél 2016
Tavasz a Nyugatiban
A Lajosmizsére tartó Csörgő utáni vadászatot
félbe kellett hagynom. Így a megszakított fotózás
folytatásához új helyszínt kerestem.
Fővárosi Blog
Útikalauz a 4-es metróhoz: Újbuda-Központ
Járjuk be együtt a 2014-ben átadott tíz állomást.

FILM
Filmajánlók Blog
A pálya ördögei
Az anime központi figurája Benjamin, akinek az a
nagy álma, hogy egyszer híres focista lesz. Mi
tagadás, ügyesen bánik a labdával, mondhatni
született tehetség.
Brilliáns Film Blog
De Sica: Biciklitolvajok (Ladri di biciclette,
1948)
Vittorio De Sica filmje a neorealista filmtörténet
egyik legszebb alkotása. Az irányzat jellemzője,
hogy a háborúutáni valóságot tárja elénk, amatőr
szereplőkkel, valós külvárosi helyszínekkel.
Filmvilág
Nézd meg A kéz életét!
Borsody István és Kiss Sándor Kéz élete című
filmje korábban a Mediawaven és a XI.
Aranyszem Operatőr Fesztiválon is elnyerte a
legjobb kísérleti film díját.

ÉRDEKESSÉG
GNL Színfolt
Menő a nagymama
A 21. század megváltoztatta a családon belül a
nagymamák szerepét. Fiatalabbak és privilegizált
kapcsoltban állnak unokáikkal.
Old Timer RNR Magazine
Stockdale: „Fényes jövő előtt áll a rockzene”
A Wolfmother frontembere, Andrew Stockdale úgy
véli, hogy napjainkban nagyon élvezetes lett a
rockzene és fényes jövő áll előtte.

MÉDIA
Média 2.0
Felfalja a magyar internetet a Facebook
Már az egész világon elérhető a Facebook Instant
Article, amivel azonnal, betöltési idő nélkül
olvashatunk cikkeket mobilról.
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