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Erõs kormánya lesz
Magyarországnak

A magyar választók most vasár-
nap az ország elmúlt nyolc 
évérõl, a Gyurcsány-korszakról 
egyértelmû véleményt alkottak: 
az MSZP–SZDSZ négy évvel 
ezelõtti 2,7 millió szavazójá-
ból kevesebb mint egymillió 
maradt. A Fidesz–KDNP szövet-
ség egyedül alakíthat kormányt. 
Ugyanakkor 57 választókerület-
ben még nem ért véget a válasz-
tás. Az ország harmada döntheti 
el, pontosan mekkora felhatal-
mazást ad az új kormánynak. 
Ha érvényben maradnak az 
elsõ forduló során kialakult 
erõviszonyok, a legtöbb helyen 
nyernek a leendõ kormánypárt 
jelöltjei. Ezzel elérhetõvé válik a 
kétharmados többség a Fidesz–
KDNP számára. E többség törté-
nelmi jelentõségû lenne a rossz 
állapotban lévõ ország számá-
ra. Paktumok és olcsó kompro-
misszumok nélkül újjáalakítható 
a médiatörvény, csökkenthetõ a 
parlament létszáma, átszabható 
a mûködési zavarokkal küzdõ 
államigazgatás és önkormány-
zati rendszer, vagy éppen be 
lehet tiltani végre a pénzszerzés 
céljából alakult álegyházakat.

A Fidesz–KDNP-kormányt 
három ellenzéki párt is ellen-

õrizni fogja, három különbözõ 
értékrenddel és három külön-
bözõ hangszínen. Az április 11-i 
eredmény szerint az MSZP lesz 
a legnagyobb ellenzéki párt, 
mögötte valamivel lemaradva a 
Jobbik, végül – legkisebb, de 
önálló erõként – a Lehet Más 
a Politika mozgalom. Közülük 
a szocialisták elõreláthatólag a 
belsõ hatalmi harccal lesznek 
elfoglalva a ciklus elején, s a 
Jobbikban is felelõsöket fognak 
keresni, hiszen a párt vezetõi 
korábban választási gyõzelmet 
ígértek híveiknek. Az LMP 
jövõbeli stratégiája egyelõre 
nem világos, mivel program-
ja és a többi pártról alkotott 
véleménye alig ismert. Lehet, 
hogy a most eltûnt SZDSZ nyo-
mába lépnek, de az is lehet, 
hogy egy teljesen új zöldpárttá 
válnak. Végül szólni kell még 
a rendszerváltozáskor alakult, 
most végleg búcsúzó két párt-
ról, az SZDSZ-rõl és az MDF-rõl. 
Az elõbbi már nem is indult a 
választáson, utóbbi pedig épp 
annyi állami támogatást fog 
kapni 2,6 százalékos eredmé-
nye következtében, hogy a párt-
székház gázszámláját kifizesse. 
 Nézőpont Intézet

Orbán Viktor a választások éjszakáján – van okuk ünnepelni 

Az Európai Unióban soha ilyen nagy gyõzelmet nem 
aratott még egyetlen párt, mint a Fidesz–KDNP szö
vetsége. 2,7 millió szavazóval a háta mögött az új 
kormány a magyar érdekeket hathatósan tudja védeni 
külföldön, és látványos változtatásokat tud elérni 
Magyarországon. Ehhez azonban azokban a választó
körzetekben is gyõznie kell a pártnak, ahol április 25
én második fordulót tartanak.


