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Orbán Viktor következõ alkalommal hoz még egy szavazót
A választások napján lapunk fotósa lencsevégre kapta az egyik legidõsebb szavazót, 
miközben a szavazólapot tanulmányozta. Ott voltunk, amikor az MSZP beismerte: 
elveszítették a választást. Megörökítettük Orbán Gáspár elsõ voksát, és a kígyózó 
sorokat a szavazóköri irodák elõtt.

A választások estéjén néhány szavazókörben több százan várakoztak még este hét után is, hogy leadhassák 
voksukat. A lakóhelyüktõl távol szavazóknak – körülbelül 58 ezer embernek – választókerületenként egy sza-
vazókört jelöltek ki, ezért több száz méteres sorok kígyóztak az érintett szavazóhelyiségek elõtt, többek között 
a XI. kerületi Bocskai úton is. Az Országos Választási Bizottság (OVB) este hét után bejelentette: nincs még 
vége a szavazásnak, így a kampánycsendnek sem. A kampánycsendet 22 óra 15 perckor oldották fel. 

Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval és két választásra jogosult gyermekével, Gáspárral és Ráhellel 
érkezett szavazni. – Két új szavazót hoztam, ez bíztató a jövõre nézve. Következõ alkalommal hozok még 
egyet – mondta a Fidesz elnöke az újságíróknak.

Az egyik legidõsebb, 96 esztendõs választópolgár a zuglói 108-as szavazókörben adta le a voksát. 

Mesterházy Attila fiatal szocialisták gyûrûjében jelen-
tette be a választások éjszakáján, hogy a választók 
leváltották az „MSZP által támogatott kormányt”. Az 
MSZP miniszterelnök-jelöltje azt is elmondta: felhív-
ta Orbán Viktort és gratulált neki a gyõzelemhez.
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– Persze, elvesztettük a választást abban az értelem-
ben, hogy nem mi kormányzunk. Ezt veszteségnek 
hívják Európában, ezt nem akarom szépíteni – mondta 
Lendvai Ildikó, az MSZP elnöke. 

Akik a magas polcról estek nagyot
Több korábbi kormánytag 
is kipróbálta magát egyéni 
képviselõjelöltként, nagyrészt 
sikertelenül. A Jobbik és az 
LMP húzónevei közül is sokan 
kudarcot vallottak egyéniben, 
sok korábbi vezetõ funkcioná-
rius csak listás szavazatoknak 
köszönhetõen juthat be a par-
lamentbe. 

Szekeres Imre honvédelmi 
miniszter csupán harmadik 
helyen végzett a voksok 18,91 
százalékának megszerzésé-
vel. Hasonlóképpen harma-
dik helyen zárt Vadai Ágnes 
Karcagon, a szavazatok 14,34 
százalékával. Az egykori 
Gyurcsány-kormány erõs embe-
re, Veres János, Nyírbátorban 

a voksok 17,65 százalékát sze-
rezte meg. Gyenesei István, 
Gyurcsány korábbi önkormány-
zati minisztere Nagyatádon pró-
bálkozott mandátumszerzéssel, 
sikertelenül. Az országos poli-
tikában ismert két szocialista 
politikus is Pest megyében 
igyekezett mandátumot sze-
rezni: Tóbiás József Érd kör-
zetében lett második, Keller 
László Budaörsön maradt alul.
A fõvárosban Budai Bernadett 
korábbi kormányszóvivõ kapott 
ki, hogy második fordulóra már 
nem is kerül sor a választó-
kerületében. A Jobbik nagy 
reménységei közül is sokan 
vereséget szenvedtek. Pörzse 
Sándor, Budapest I. kerületében 

a szavazatok mindössze 6,95 
százalékát szerezte meg. Vona 
Gábor, a Jobbik miniszterel-
nök-jelöltje Gyöngyösön mind-
össze 8.613 voksot kapott, ami 
a szavazatok 26,10 százalékát 
jelenti. A Jobbik igazságügyi 
miniszterjelöltje dr. Gaudi-Nagy 
Tamás 4.127 szavazatot szerzett 
Budapest 23. választókerüle-
tében. A Lehet Más a Politika 
vezetõ arcai sem szerepeltek 
fényesen egyéniben: Schiffer 
András, az LMP listavezetõje az 
V. kerületben 12,5 százalékot 
kapott. Ivády Gábor, az LMP 
egyik alapító tagja Heves megye 
2. számú egyéni választókerü-
letében, Pétervásárán indult, 
ahol 6,79 százalékot szerzett. 

Magyarország gyõzött!
Feszült várakozással telt a kényszerû kampánycsend ideje a Fidesz fõhadiszállásán, 
a Vörösmarty téren. Lilahagymás zsíros kenyér, csend, és az Országos Választási 
Bizottság tétova idõhúzása volt a fõszereplõ az elsõ számadatok nyilvánosságra 
kerüléséig, amelyek a Fidesz elsöprõ gyõzelmérõl számoltak be. Orbán Viktor mun-
katársai körében várta az eredményeket.
 – Az elsõ szavam a köszöneté – 
mondta a leendõ miniszterelnök. 
– Soha ennyien nem küzdöttek a 
gyõzelemért, de ez nem a Fidesz, 
hanem Magyarország gyõzelme! 
– jelentette ki Orbán Viktor, aki az 
eredményeket egy mondat kezde-
tének tekinti, amely horderejében 
az 1956-s eseményekre és a rend-
szerváltozásra hasonlít. Orbán 
szerint az idei választás elsõ for-
dulóján a kudarcot vallott kor-

szakról és a biztonságról döntöt-
tek a szavazók. A pártelnök élete 
legnagyobb feladatának nevezte 
az új kihívásokat, de biztosítot-
ta hallgatóságát: megoldható a 
feladat, amit a szavazók rábíz-
tak. A szavazás napját elmondá-
sa szerint nem viselte jól, mert 
a feszültség õt sem kerülte el. 
Voksolással kezdte a vasárnapot, 
majd templomba ment, és meg-
nézett egy focimeccset. – Négy 

éve nem gondoltam, hogy újra 
miniszterelnök leszek, csak dühöt 
éreztem, amiért egyre csúszunk 
lefelé. De mivel fiatalabb voltam, 
tudtam, még bármi megtörtén-
het – nyilatkozta Orbán Viktor, 
aki sikeresen tartotta életben a 
reményt az õt támogató polgárok-
ban. A választások április 25-én 
érnek véget, ezért mindenkit arra 
kért: – Együtt fejezzük be azt, 
amit elkezdtünk! � B.�E.
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