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Szanyi és a voksturizmus
Vélhetõen Szanyi Tibor beszél azon a hangfelvételen, amelyen a képviselõ még az elsõ 
forduló elõtt arra buzdítja hallgatóságát: kérjék meg ismerõseiket, hogy jelentkezzenek át, 
és szavazzanak a XIII. kerületben. A felvétel az angyalfold.blog.hu oldalon is elérhetõ.
– Azt kell mondani mindenki-
nek, hogy szóljon nyugodtan 
a testvérének, a rokonának, a 
barátainak, még Budapesten 
belül is, hogyha teheti, kérje át 
magát a XIII. kerületbe, feltéve, 
hogy MSZP-szavazóról beszé-
lünk. Annyit kell mondani, hogy 
aki teheti, ne Zuglóban, ne a 
Ferencvárosban, ne Karcagon, 
ne Zalaegerszegen, hanem a XIII. 
kerületben szavazzon. Fõleg, ha 
megbízható ismerõsrõl van szó. 
Tehát megbízható, tehát nem 
általában szólogatunk, hanem 
akirõl feltételezzük, hogy van 
az ismeretségi körében szintén 
baloldali szavazó – hangzik el 
a felvételen. A buzdítás tényén 
túl érdekessége az ügynek, 
hogy néhány napja egy másik 
videofelvételen Szanyi Tibor és 
Farkasházy Tivadar igazságtalan-
ságról és bérszavazókról beszél. 
Sõt egyik sajtótájékoztatóján 
Szanyi már konkrétan megfogal-
mazta: választási csalást gyanít. 
A képviselõ úgy gondolja, a XIII. 
kerületben igazolással szavazó 
ellenzékiek miatt veszítette el az 
elsõ fordulót. Körülbelül négy-
százzal kevesebben voksoltak 
Szanyira a 19-es választókörzet-
ben, ahol több mint ezerötszá-
zan jelentek meg igazolással a 
választások napján. Azonban ez 
a szám alig haladja meg a négy 
évvel ezelõttit, amikor ezerhá-
romszázan szavaztak otthonuk 
helyett Szanyi kerületében. 

Szanyi Tibor feltette azt a 
kérdést is: milyen lelkivilág kell 
ahhoz, hogy valaki – vállalva 
a többórás sorban állást – más 
kerületben adja le a voksát? Sõt 
felszólította az elsõ forduló sor-
banállóit, szégyelljék magukat. 

Lapunk többszöri megkeresé-
se ellenére sem tudta elérni a 
XIII. kerület képviselõjét. Noha 
Szanyi Tibor telefonját többször 

felvették, a beleszóló hölgy azt 
mondta: a képviselõ úr jelenleg 
nem tud válaszolni lapunk kér-
déseire.� BE
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Szanyi Tibor angyalföldi szocialista képviselõjelölt

Mráz Ágoston és Sebeõk János a Fidesz kétharmadáról

A második forduló is sorsdöntõ lehet!
Mráz Ágostont, a Nézõpont Intézet kutatási igazgatóját és Sebeõk János filozófust 
ültettük egy asztalhoz: azt elemezték, miért döntõ fontosságú, hogy az országnak egy 
erõs felhatalmazással bíró kormánya legyen, miért kell voksolni az országgyûlési 
választások második fordulójában is.

Mráz Ágoston: – A második fordu-
lóban az állampolgárok egyharma-
dának kell csak szavaznia. Ez az 
egyharmad kulcsszerepbe kerül, 
mert õk fogják eldönteni, hogy az 
a felhatalmazás, amelyet a Fidesz–
KDNP kapott, mennyire lesz erõs. 
Arról döntenek, hogy az országot 
megújító nagy lépések, döntések 
érdekében szüksége lesz-e az új 
kormánynak alkura, lesz-e olyan 
párt, ami zsaroló pozícióba kerül, 
vagy egy egyértelmû, világos fel-
hatalmazást kap a Fidesz arra, 
hogy az országot rendbe tegye. 
Nagyon szerencsétlen volna, ha 
egy-két képviselõn bukna el a két-
harmad lehetõsége. 

Sebeõk János: – Nézzünk 
szembe önmagunkkal, a magyar 
átokkal, nem erõsségünk az 
együttmûködés. A legkisebb 
közösségekben is széthúzást lehet 
tapasztalni. Menjünk csak el egy 
lakógyûlésre, és ott ahány ember, 
annyi vélemény. Magyarország 
most egy tökéletesen legitim, 
demokratikus választás eredmé-
nyeként lehet irányítható. A kegye-
lem elõszobájában vagyunk.

Mráz Ágoston: – A lakógyûléses 
példát azért tartom jónak, mert 
általában kevesen mennek el egy 
lakógyûlésre. Az országgyûlési 
választások második fordulójának 
nagy kérdése, hogy mennyien 
gondolják majd azt, hogy rajtuk 
is múlik az ország jövõje. Minden 
magyar választópolgárnak kettõ 
döntést kell hoznia: elmegy-e sza-
vazni, és ha igen, kire szavaz. Az 
elsõ kérdést is hangsúlyozni kell, 
mert ha most valaki nem megy el 
szavazni, mert azt hiszi, hogy rajta 

már nem múlik, az olyan mintha 
a focimeccset a félidõben kikap-
csolnánk, mondván, az nyer, aki 
a félidõben vezet. A meccsnek 
második félideje is van, a második 
forduló is téttel bír. 

Sebeõk János: – Úgy hiszem, 
a baloldalon a legfontosabb 
ellenérv, hogy mi különbözteti 
meg a kétharmados többséget 
az egypártrendszertõl. Azok az 
emberek kezdik egyszer csak fél-
teni a demokráciát egy kéthar-
mados többségtõl, meg a Fidesz-
korszaktól, akik nem féltették 
Budapestet a BKV-katasztrófába 
fulladó Demszky-korszaktól Úgy 
tûnik: nem a demokráciát féltik, 
hanem a demokráciától félnek. 
Mert a demokrácia, nem más mint 
egy játékszabály. Ha egy meghatá-
rozott játékszabály szerint vala-
melyik csapat gyõz, ez nem azt 
jelenti, hogy a játékszabály anti-
demokratikus, hanem azt, hogy 
jó a csapat. 

Mráz Ágoston: – Olyan nyuga-
ton is elõfordult, hogy egy párt 
nagyon erõs felhatalmazást kap, 
például Bajorországban. Dél-
Németország az erõs kormányá-
nak köszönheti, hogy fejletlen 
agrárrégióból a csúcstechnológia 
hazájává vált. A politikai komé-
dia mûfajába tartozik, hogy azok 
riogatnak ezzel, akik negyven 
évig mûködtettek egypártrend-
szert. Bár irónikusan erre azt 
lehet mondani, hogy õk tudják, 
hogy mitõl félnek. Valójában az 
egypártrendszer lényege, hogy 
kiiktatja a szabad választás 
jogát. Demokráciában viszont 
rendszeres idõközönként meg-

mérettetnek a pártok. Minden 
demokratikus politikus tudja, 
hogy négy év múlva akár le is 
válthatják. 

Sebeõk János: – Azoknak a kicsit 
megrettent választópolgároknak, 
akik úgy fogalmaznak, hogy „visz-
szajön a Fidesz” azt üzenném, 
hogy az a Fidesz nem jön visz-
sza. Mert a Fidesz nyolc év alatt 
nagyon sokat tanult. Saját hibái-
ból is. Ez a nyolc év ellenzékiség a 
kormányzati tapasztalatokkal és a 
20 év parlamenti jelenléttel ötvöz-
ve, rengeteg tapasztalattal vértezte 
fel a politikusait. 

Mráz Ágoston: – Az elmúlt évek-
ben megtanultuk azt, hogy milyen 
a rossz kormányzás, az elmúlt 
évben pedig azt, hogy milyen ami-
kor egy országot nem kormányoz-
nak. A Bajnai-kormány tett jót és 
rosszat is, de az elmúlt hónapok-
ban egyszerûen nem irányították 
az országot. Most, ha létrejön egy 
erõs felhatalmazású kormány, az 
azt a nagy lehetõséget kapja meg, 
hogy elkezdje kormányozni az 
országot. Az összes szakterületen 
lesznek végre világos célok, a célok 
elérésére pedig lépések. Tudjuk, 
az egyik fontos napirendi pont 
lesz a második fordulót követõen, 
hogy a kormány Magyarország 
hitelezõivel asztalhoz üljön. Nem 
mindegy, hogy egy kormány úgy 
ül oda, hogy éppen megválasztot-
tak, vagy a kormány mögött van 
az ország kétharmada. Akik dön-
tenek a második fordulóban, az 
ország választóinak egyharmada, 
arról is döntenek, hogy hogyan 
ülnek le tárgyalni a hitelezõkkel a 
Fidesz-kormány.   Gombás�Bálint

Sebeõk János író és Mráz Ágoston Sámuel politikai elemzõ hasonlóan vélekedik az erõs kormányról
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Készül a bukásra?
Visszatért családi cégének élére Szanyi Tibor. A szocialista képviselõ-
jelölt 2002-ben vonult ki a társaságból, a cég vezetését akkor a politikus 
nõvére vette át. A tulajdonosi jogokat tavaly vette vissza, amikor már 
sejthetõ volt az MSZP csúfos választási bukása. Szanyi cége, az Euro 
Info Service Kft. állami és nemzetközi intézmények megrendeléseibõl él: 
Magyarországon õk terjesztik többek között a Világbank, az IMF és az 
EU hivatalos kiadványait, de üzleti kapcsolatban állnak többek között a 
Pénzügyminisztériummal és a Magyar Postával is. 2004-ben a cég mil-
liókat nyert a Földmûvelésügyi Minisztérium egyik pályázatán úgy, hogy 
a pályáztatás idején Szanyi Tibor a tárca politikai államtitkára volt. 


