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– Az elsõ fordulós eredményekbõl 
egyértelmûen következik‑e, 
hogy a három érintett körzet‑
ben a második körben is a 
Fidesz–KDNP jelöltjei lesznek a 
gyõztesek?

– Sok választókörzetben a 
jobboldal elõnye elvileg ledol
gozható, de egy szocialista for
dulathoz sok tényezõnek kel
lene egybeállnia: meggyõzõ és 
mozgósító szocialista kampány, 
a Fidesz tétlensége, fideszes sza
vazók eltunyulása vagy az LMP 
és a Jobbik szavazóinak MSZP 
felé fordulása.

– Várhatóan hogyan visel‑
kednek majd azok a szavazók, 
akik a Jobbikot, az LMP‑t vagy 
bármilyen más szervezetet 
választották?

– Az eddigiek alapján 
valószínû, hogy saját pártjukat 
fogják támogatni. Az LMP túl
nyomórészt fiatal szavazói több
ségükben nem rokonszenvez
nek a szocialistákkal. A Jobbik 
szavazóbázisa valamivel differen
ciáltabb. Azok mellett, akik szi
lárd pártkötõdésûek, jelen van
nak proteszt (tiltakozó) és volt 
fideszes szavazók. A proteszt 
szavazó elõször is büntetni akar
ja az MSZPt, ezért voksával a 
Fideszt segíti majd kétharmad
hoz. A volt fideszes szavazók 

mérlegelhetik a Fidesz kormány
zati mozgásterét, ezért rájuk 
hatással lehet az, hogy a Fidesz 
a két forduló között milyen kor
mányzati elképzelésekrõl beszél, 
és milyen mértékû felhatalma
zást kér a választóktól. 

– A Fidesznek vagy az MSZP‑
nek lehet‑e több tartaléka?

– Az MSZPnél nem látok 
érdemi tartalékot. Általános kor
mányváltó és MSZPt büntetõ 
hangulat van. Mesterházy Attila 
azt mondta, hogy „felszántják 
a földet” a két forduló között, 
ami intenzív kampányt és mobi

lizálást feltételez, de kérdéses, 
hogy mivel tudják „megmozgat
ni” azokat, akik nem az MSZPre 
szavaztak az elsõ fordulóban. 
Mobilizáló téma lehet a kéthar
mad és Orbán Viktor „teljha
talmának” megakadályozása, de 
ez már az elsõ forduló elõtt is 
téma volt, és nem riasztotta el az 
embereket a Fidesztõl. Sajátos 
„tartaléka” az MSZPnek az eset
leg elkényelmesedõ fideszes és 
jobboldali szavazók lehetnek, 
akik az elsõ fordulós elsöprõ 
siker tudatában lusták másod
szor is szavazni.�Pintér�M.�Lajos

Löffler Tibor politológus: Általános a kormányváltó hangulat

Nem tartanak az emberek 

a kétharmadtól
A parlamenti választás április 25-i második fordulója elõtt lapunk Löffler Tibor 
politológust, a Szegedi Tudományegyetem oktatóját kérte meg, elemezze, mire 
számíthatunk azokban a szegedi és makói választókerületekben, ahol még az urnák 
elé kell járulnunk vasárnap.

Április 25-én erõsíthetjük meg a Fidesz–KDNP gyõzelmét 
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Tragikus hirtelenséggel – a futball
pályán, egy öregfiúk mérkõzés 
alatt – hunyt el Varga Zoltán, a 
Ferencváros olimpiai bajnok lab
darúgója. Egykori egyesületének 
vezetõi – melynek nemcsak játé
kosa, de késõbb vezetõedzõje is 
volt – kegyeletteljes gyertyagyúj
tással az Albert Stadion Springer
szobra mögött emlékezett meg a 
klasszis játékosról. Elõször Berki 
Krisztián és Rieb György helyezett 
el koszorút, õket Albert Flórán és 
Szûcs Lajos követte az egykori 
„Fradilegendák” képviseletében. 
A jelenlegi felnõtt és NB IIIas csa
pat, az utánpótlás játékosai, vala
mint az FTC Baráti Kör képviselõi 
is elhelyeztek egyegy koszorút. 
Jelen voltak a klubok, az MLSZ, a 
MOB képviselõi, a Fradi Öregfiúk 
csapatának tagjai, illetve olyan 
egykori játékostársak és barátok, 
akik a folyamatosan érkezõ, közel 
2000 szurkolóval este kilencig 
gyújtottak mécsest a Fradi csatá
rának emlékére. P.�K.

Ezrek vittek virágot a Fradi-pályán kialakított emlékhelyhez 

Varga Zoltánra emlékeztek

Különleges kalandokat kínál nézőinek 
következő adásában a Világszám uta-
zási magazin. A szerkesztő-műsorve-
zető, dr. Kiss Róbert Richard ezúttal 
széltében-hosszában bekalandozza az 
országot, az északkeleti végektől egé-
szen Kaposmérőig utaztatja nézőit, akik 
ezúttal is festői tájakat és érdekes embe-
reket ismerhetnek meg.

A műsorban a nézők megismerkedhet-
nek Miskolctapolca csodáival. Az egykori 
ipari város ma már inkább opera- és kocso-
nyafesztiváljáról, a településtől északra 
elterülő és remek kirándulási lehetőségeket 
kínáló Bükk hegységről és természetesen a 
tapolcai barlangfürdőről híres. Csodálatos 
látványosság a karszthegységben létrejött 
óriási barlangrendszer, amelynek termei-
ben járva, illetve úszkálva a természet 
katedrálisában érezheti magát az ember. 
A ma már világszínvonalú élményfürdőnek 
számító, egyedülálló, a hegy gyomrába 
épített létesítmény nincs kitéve az időjárás 
szélsőségeinek, így egész évben várja 
látogatóit.

Ugyancsak az ország északi részén, 
a szlovák határ közelében találjuk 
Ipolytarnócot, ahol a történelem előtti 
Pannon-tenger megkövesedett partvidé-
kén, hajdan volt ősállatok nyomában jár-
hat a látogató – és persze képzeletben 
a televíziót néző. Gyapjas orrszarvú és 
barlangi medve maradványait tárták fel itt 
az archeológusok, és itt tekintheti meg a 

nagyérdemű azokat a megkövesedett, több 
millió éves ősfákat is, melyekre egy külszíni 
fejtésű lignitbányában bukkantak rá.

Egerszalók fürdője ma már nem az a 
régen volt, hangulatos kis vidéki „ázóhely”, 
ahol ócska farácsokon állva verették a 
hátukat a gyógyulni vágyók. A fürdőhely 
óriási fejlődésen ment keresztül az utóbbi 
években, ám egyvalami nem változott: a 
hófehér ásványszikla, amely egyedülálló 
látványosság Magyarországon. A hatva-
nas években olajkutatás során talált, s a 
földből a mai napig bőven áramló termálvíz 
építette ezt a strand fölé magasodó szik-
lát, amelyről alig-alig érdemes írni, hiszen 
sokkal inkább látni kell. Erre lesz módjuk a 
Világszám nézőinek!

Végezetül pedig, hogy ne csupán 
észak-magyarországi látnivalókat ígérjünk, 
essen szó Kaposmérő legismertebb lakó-
járól. Kassai Lajos neve a világon ma 
egyet jelent a lovas íjászattal. Alighanem 
csodálattal emlékszik vissza rá, aki látta 
már őt, ahogyan vágta közben halálos 
biztonsággal küldi nyílvesszőit a levegőbe 
dobott, alig tányér nagyságú célkorongok-
ba. Kassai Lajos az újjáéledő, ősi magyar 
harci technikák műhelytitkaiba is beavatja 
a nézőket.

Mindezzel és persze még sok minden 
mással is megismerkedhetnek, ha április 
25-én, vasárnap 10 óra után 10 perccel 
letelepednek a képernyő elé és a TV2 
csatornájára kapcsolnak.

Fürdő a hegy gyomrában, íjász a száguldó lovon


