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Egy hétig nyomták a nyolcmillió szavazólapot

Múlt hétfõn kezdték nyomni 
a választási szavazócédulákat, 
a munkálatok egy hetet vettek 
igénybe. Az idén rövidebb a 
lista, ezért kisebb méretû sza-
vazólapokon 414 egyéni jelölt 
117 listán küzd a választók 
kegyeiért. 

A választási fõosztály 
vezetõjétõl, Zubor Andrástól 
megtudtuk: nyolc és fél mil-
lió szavazócédulát nyomnak, 
amit aztán lezárt, lepecsételt 
dobozokban küldenek ki a kör-
zetekbe. Az ehhez szükséges 
százhúszezer nemzetiszínû 

golyóstoll és több ezer méter 
piros-fehér-zöld szalag is a 
szavazólapokkal együtt érke-
zik a választókörzetekbe. Idén 
százezer fölött van azoknak a 
száma, akik elõször szavaznak 
majd: õk emléklapot kapnak. 
A nyomdai munkálatok bizton-
sági intézkedéseirõl Zsámboki 
Gábort, az Állami Nyomda 
vezérigazgatóját kérdeztük. 
– A nyomda alapvetõen biz-
tonsági feladatokat végez, így 
nincs szükség extraintézkedé-
sekre. Aki nem a papírtermé-
kekkel dolgozik, az nem lépheti 

át a munkaterület korlátját, erre 
biztonsági emberek vigyáznak 
– mondta lapunknak a vezér-
igazgató, aki azt is elárulta, 
hogy a szállítás szervezése is 
a nyomda feladata. Megtudtuk: 
a szavazólapok egyszerû papír-
ból készülnek, de a biztonsági 
elõírások szerint mindegyiket 
úgynevezett UV-alnyomattal 
látják el, mint a papírpénze-
ket. A fel nem használt lapokat 
kilencven napig õrzik a válasz-
tási körzetben, majd a leadott 
szavazócédulákkal együtt meg-
semmisítik azokat.� BE

A szavazócédulákat lezárt, lepecsételt dobozokban küldik ki a választókörzetekbe

Kikérik a BKV-botrány gyanúsítottjainak telefonhívás-listáit

Tarlós: Lelkiismereti kérdés,
hogy hová tesszük a két ikszet
Tarlós István elsõként a Helyi Témának mondta el, hogy a tisztánlátás érdekében 
felkérik a BKV vezérigazgatóját: kérje ki a BKV-ügyben gyanúsított topmenedzse-
rek céges híváslistáját. A Fidesz fõvárosi frakciójának vezetõje arra kér mindenkit, 
mérlegelje, hogy a szavazólapon hová teszi azt a bizonyos két ikszet.
– A 4‑es metró építése már eddig 
is szó szerint nagyon sokba 
„fájt” az országnak. Most állító‑
lag egy 3‑4 milliárdos sínfekteté‑
si tender is elõkerült. Autópályát 
méterenként egymillióból épí‑
tünk, sínekben is rekorderek 
leszünk?

– Arról nincs adatom, hogy 
a vágányok lefektetése külön 
mennyibe kerül. Ha nem vala-
milyen komplex építésrõl van 
szó, biztonságtechnikával, 
egyebekkel együtt, akkor ez 
nem tûnik csekély összegnek. 
Utána fogunk járni, ahogyan 
a hatóságok által már vizsgált 
DBR-Metróval kötött megálla-
podást és a szerelvények gyártá-
si szerzõdését is újra górcsõ alá 
kell venni. Szakmai szempont-
ból is érdekel – civil szakmám 
része volt a metróépítés –, hogy 
milyen körülmények között, 
mennyi pénzért fejezhetõ be 
ez a beruházás, hogyan állnak 
a forrásai, és milyen a mûszaki 
tartalom. Skandalum, hogy a 
fõváros olyan metrószerelvé-
nyekért fizetett ki 30 milliárd 
forint elõleget, amelyekbõl máig 
összesen egy vagy két prototí-
pus érkezett meg.

– Naponta hallani új plety‑
kákat, állítólag már a fõváros 
sem hitelképes. Van ezeknek 
igazságtartalma?

– Hogyne! A takargatás min-
dennapos, ugyanakkor elké-
pesztõ félrevezetés, hazudozás 
folyik, amit már követni sem 
lehet. Értem én, hogy kampány 
van, de nem tudom, mibõl gon-
dolják a szocialisták, hogy az 
emberekkel bármit meg lehet 
etetni. Itt van például a fõvárosi 
Cséry-teleppel kapcsolatban 
keltett hisztéria, miszerint oda 
szemétégetõt készülnénk épí-
teni. Egy ilyen rágalom ellen 
szinte képtelenség védekez-
ni. Kétségbeesett hazudozás 

folyik. Ezt már a választók is 
látják, s éppen ebben rejlik az 
õ lelkiismereti felelõsségük. 
Éppen ezért kérem a válasz-
tókat, mérlegeljék, hogy a két 
szavazatukat hová adják le, 
melyik az az irányultság, amely 
a rend és az igazságosság felé 
kormányozhatja el az országot! 
Meg kell tudni különböztetni az 
ocsút a gabonától, mert mos-
tanság olyan elvek és filozófiák 
is elõkerültek, amelyek megté-
vesztik az embereket, és képe-
sek az országot a jelenleginél is 
rosszabb helyzetbe taszítani.

– Törvényes, de kemény elszá‑
moltatást várnak az emberek.

– Az elsõ lépés a feltárás. Nem 
tudjuk, hogy a közpénzen fenn-
tartott cégeknél hol mindenhol 
voltak titokszobák. A BKV közel 
1500 vitatott szerzõdését pél-
dául 2008 végéig ilyen helyen 
õrizték. El kell mondanom, 
hogy a titokszoba a szó legszo-

rosabb értelmében létezett. Egy 
csupasz falú helyiség volt, gye-
zsurnajával, azaz egy csak ezért 
felelõs titkárnõvel, ahol egy 
külön számítógépen elektroni-
kus formában tárolták azokat 
a szerzõdéseket és bizonylato-
kat, amelyekhez a képviselõk 
sem fértek hozzá! Hazugság, 
hogy a szabad demokrata és 
szocialista vezetõk nem tudtak 
errõl, hiszen mindenrõl közö-
sen döntöttek. Elgondolkodtató, 
hogy a BKV-ügy gyanúsítottjai 
egybehangzóan egy irányt jelöl-
tek meg, ahonnan az utasítá-
sokat kapták. Mindenki hazu-
dik, mindez kampányfogás? Fel 
fogjuk kérni a vezérigazgató 
urat, hogy a céges vezetékes és 
mobiltelefonok híváslistáit kérje 
le. Nagyon kíváncsiak vagyunk 
ugyanis arra, hogy honnan, kik 
és milyen gyakorisággal hívták a 
vezetõ menedzsereket.

 Gál�Gyula

Tarlós István: Elképesztõ félrevezetés, hazudozás zajlik a városházán!

Megalakult az Emberi Méltóság Tanácsa
Valamennyi parlamenti párt 
és történelmi egyház csatlako-
zott Lomnici Zoltán korábbi 
fõbíró emberi méltóság védelme 
érdekében kiadott felhívásához. 
A dokumentumhoz – amely 
egyaránt elítéli a keresztény-, 
magyarellenes, rasszista és anti-
szemita megnyilvánulásokat, és 
fejet hajt a XX. századi diktatúrák 
áldozatai elõtt – a pártok közül 
elsõként a Fidesz csatlakozott. 

Balogh Zoltán, az Országgyûlés 
emberi jogi bizottságának elnö-
ke rámutatott, hogy a dokumen-
tum nem alkalmaz kettõs mér-
cét, és egyaránt elítéli a náciz-
mus és a kommunizmus bûneit. 
A kezdeményezés folytatása-
ként március 31-én Budapesten 
megalakult az Emberi Méltóság 
Tanácsa, amelynek elnökévé 
Lomnici Zoltánt, tiszteletbeli 
elnökévé Oláh György Nobel-

díjas kémikust, alelnökévé 
Kányádi Sándor írót és Erdélyi 
Gézát, a Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház nyugal-
mazott püspökét választották. 
A neves tudósokból, mûvé-
szekbõl, sportolókból álló gré-
mium tagjainak névsorát április 
10-én, a kampánycsend napján 
hozzák nyilvánosságra, ezzel is 
hangsúlyozva a szervezet politi-
kamentes lényegét.

Orbán Viktor,
a Fidesz miniszterelnök-jelöltje

Orbán Viktor a budai Zugligeti Általános Iskola 
épületében szavaz. – Istentisztelet után a családdal 
megebédelünk, utána indulunk szavazni – mondta 
lapunknak a Fidesz elnöke.

Sólyom László 
köztársasági elnök

Sólyom László köztársasági elnök nevében az Elnöki 
Hivatal főosztályvezetője, Kumin Ferenc válaszolt. 
– Sólyom László a tizenkettedik kerületben megy 
szavazni, ahol a rezidenciája van – mondta Kumin.

Õk is elmennek szavazni

Paczolay Péter, 
az Alkotmánybíróság elnöke

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke is az urna 
elé járul. – Lakóhelyemen, a harmadik kerületben 
adom le a voksom. Ez egy alapvető jog és egy nagy 
lehetőség – mondta el lapunknak Paczolay Péter.

Mesterházy Attila, 
az MSZP miniszterelnök-jelöltje

– Veszprémben szavazok, ahol eddig mindig, a szü-
leimmel közösen. Fontos szavazni, mert ezzel min-
denki közvetlenül befolyásolhatja hazánk jövőjét! 
– közölte lapunkkal az MSZP kormányfőjelöltje.
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