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Balázs Péter
színmûvész, színházigazgató

– Elmegyek szavazni, nagyon 
vártam már az idei válasz‑
tásokat. A második kerület‑
ben, Máriaremetén adom le 
a voksomat. Bár a munkám 
Szolnokhoz köt, a választások 
elõtti este még ott lesz bemu‑
tatóm, de vasárnapra haza‑
jövök, hogy a feleségemmel, 
a fiammal és a lányommal 
leadjuk a voksunkat.

A sztárok is tudják: fontos döntés elõtt áll az ország
Az idei választásokat a sztárok is fontosnak tartják. A lapunk által megkérdezett mûvészek 
valamennyien elmennek szavazni, mert úgy vélik: fontos döntés elõtt áll az ország.

Bodrogi Gyula, 
a nemzet színésze

– Természetesen elmegyek 
szavazni, mindenkinek el kell 
menni, hiszen ez állampolgári 
kötelezettségünk. A XI. kerület‑
ben adom le a voksomat. Minden 
alkalommal elmegyek, ez már 
amolyan megszokás.

Pataky Attila zenész

– Természetesen elmegyek szavaz‑
ni, hiszen a saját sorsomról van 
szó, és a gyermekem jövendõje 
is érdekel. Felelõsséget vállalok 
magamért és érte is. A voksomat 
Budajenõn fogom leadni.

Szandi
énekesnõ

– Mindig a gyerekekkel 
megyünk szavazni, a harma‑
dik kerületbe, mert Óbudán 
lakunk. Fontos, hogy õk is 
megtanulják: csak akkor kér‑
hetjük számon a problémá‑
kat, ha magunk is felvállaltuk 
ezt a döntést. A gyerekek álta‑
lában énekelnek, szórakoztat‑
ják a többi embert, míg mi 
leadjuk a voksainkat!

Lovasi András 
Kossuth-díjas zenész

– Röviden tudok arra a kér‑
désre válaszolni, hogy miért 
megyek el szavazni: megszo‑
kásból. A hétköznapokban 
az embernek sok beleszólása 
nincs a politikába, ez viszont 
egy jó módja annak, hogy 
elmondhassa a véleményét. 
Orfûn élek, ez a Baranya 
megyei, kettes számú válasz‑
tókerület.

Mészáros Márta
Kossuth-díjas filmrendezõ

– Természetesen elmegyek sza‑
vazni, a XI. kerületben, ahol 
élek. Ötven év szocializmus után 
meg kell tanulni, hogyan hasz‑
náljuk a demokrácia vívmányait. 
Franciaországban nem kér‑
dés, hogy elmennek‑e szavazni 
az emberek, hanem evidencia. 
Személy szerint nagyon várom 
a szavazást, érdekes lesz, fontos 
lépés fog történni, és talán végre 
hátrahagyjuk a múltat.

Halász Judit
Kossuth-díjas színésznõ

– Nem mehetünk el csukott 
szemmel amellett a több száz‑
ezer gyerek mellett, akik jó, 
ha egyszer kapnak enni egy 
nap. Azok mellett az embe‑
rek mellett, akik munka 
nélkül tengetik az életüket. 
Természetesen fogok sza‑
vazni. A II. kerületi Móricz 
Zsigmond Gimnáziumba 
megyek.

Sub Bass Monster
rapper

– Gyulafirátóton megyek 
szavazni, a családommal. 
Ilyenkor beülünk a kocsiba, 
és együtt adjuk le a voksun‑
kat, mert így az is biztosan 
eljön, aki esetleg ódzkodna. 
Fontos, hogy részt vegyünk 
a döntésben, máskülönben 
nem fogalmazhatunk meg 
kritikát késõbb sem.

Orosz Barbara
színésznõ

– Az ötödik kerületben megyek 
szavazni. Engem úgy neveltek 
a szüleim, hogy a kezünkben 
van a felelõsség. S bár még 
nincsen gyerekem, de ha egy‑
szer lesz, azt szeretném, hogy 
egy olyan országban nõjön fel, 
amiért én is tettem valamit.

Rudolf Péter
színmûvész

– A második kerületben 
lakom, és természetesen 
elmegyek szavazni, ez emberi 
méltóság kérdése. A mostani 
azért is különleges alkalom, 
mert a fiam elsõ szavazó az 
idén. 

Nagy Bandó András 
humorista, egykori polgármester 

– Húsz év rettenet van mögöt‑
tünk, mégis szavazni kell. Kár, 
hogy csak a sejtek cserélõdnek 
hétévenként. Frissítésre lenne 
szükség, túl sokan vizsgáztak le 
az elmúlt években. Orfûn adom 
le a voksom.

Puskás Péter
zenész

 

– A kilencedik kerületben 
lakom, ott megyek szavaz‑
ni. A gimnázium egy sarok‑
nyira van a lakásunktól. 
Amikor elõször szavazunk, 
általában a szüleink pártját 
választjuk. Mára viszont már 
van elképzelésem a jövõrõl, 
mert magam is tapasztalom 
a kormányzás hatásait.

A háromszoros olimpiai baj‑
nok vízilabdás, Molnár Tamás 
sportpályafutása mellett a tanu‑
lásra is szentelt idõt. Ezzel is 
bizonyította, hogy az élsport 
és a felsõfokú végzettség 
összeegyeztethetõ. A Szeged 
Beton kiválósága, a fiatalok pél‑
daképe, több évvel ezelõtt a 
jogi egyetemen vette át diplo‑
máját. Mint jogvégzett ember, 
aki a történelembe és a jogba is 
mélyebben belelát, határozott 
elképzelése van a mindenkori 
országgyûlési választásokról.

– Az emberiség évszázado‑
kon keresztül küzdött az álta‑
lános és teljes választójogért, 

ezért úgy érzem, kötelességünk 
mindezt megbecsülni, és elemi 
dolog, hogy éljünk a kiharcolt 
választójogunkkal. Nem kér‑
dés, hogy így teszek április 11‑
én – mondta Molnár Tamás. 
Megjegyezte: igaz, hogy egyet‑
len ember szavazata önmagá‑
ban nem dönt el mindent, de 
mégis a sok egyéni szavazatból 
alakul ki a választás végered‑
ménye. – Ha sokan közömbös‑
sé válnak, és nem mennek el 
voksolni, azt érik el, hogy nem 
biztos, hogy olyan eredmény 
születik, ami hûen tükrözi az 
egész társadalom véleményét. 
Ezért biztatok mindenkit, hogy 

szánja rá azt az egy órát a vok‑
solásra, menjen el, és adja le 
szavazatát – mondta az olimpiai 
bajnok vízilabdás, aki szerint a 
gazdasági válság rossz hatással 
van egész Európában a válasz‑
tókedvre.. Cs. G. L.

Meg kell becsülni az örökséget
A Szeged Beton háromszoros olimpiai bajnok vízilabdása, 
Molnár Tamás azt szeretné, ha minél többen elmennének 
szavazni. Úgy véli, közömbösségbe nem szabad burko-
lózni, mindenkinek élni kell állampolgári jogával.

Molnár Tamás


