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Több politológus szerint az idei volt 
a Fidesz–KDNP eddigi legeredménye-
sebb kampánya és mozgósítása. A párt-
szövetség jó szereplését amúgy előre 
jelezték a közvélemény-kutatások, így 
a kormánypárt akár kényelmesen hát-
ra is dőlhetett volna. De nem tette, és ez 
lett sikerének fő mozgatórugója.

Az Alföld egyik fideszes fellegvárá-
ban, Hódmezővásárhelyen a polgármes-
teri szék elvesztése az időközi választá-
sokon – az ellenzéki pártok összefogá-
sa „független” jelöltet ültetett a városve-
zetői székbe – az országos kampányban 
is meghatározóvá vált. Az ellenzéki pár-
tok bódult állapotba kerültek a nem várt 
helyi eredménytől, és úgy gondolták, az 

országos sikerhez elég lesz ugyanennyi. 
A választások előtti hetek kiegyezésről, 
visszaléptetésekről, technikai szavazás-
ról és budapesti egyeztetésekről szóltak. 
A másik oldalon a Fidesz kampánystábja 
nagyon is komolyan gondolta az ellenzék 
lehetséges összefogását, ezért mindent 
belevetett a mozgósításba. Az alapos és 
jó munkának kirobbanó eredménye lett: 
várakozáson felüli, kényelmes kéthar-
mad született, ami a kormánypártok szá-
mára nemcsak az eddigieknél nagyobb 
biztonságot, hanem nagyobb felelőssé-
get is jelent.

Mindez a sikeres választási történet 
kampányrésze, amelynek szerves össze-
tevőjeként a migráció növekvő veszélyét 

is bevitték a közbeszédbe.  Ami természe-
tesen nem légből kapott történet, hiszen 
Európa nyugati felében igencsak tetten 
érhetőek a zömében migránsok által el-
követett késelések, nemi erőszakok vagy 
a gázolásos, fegyveres tömegmészárlá-
sok. A Fidesz kampánya csokorba szedte 
mindazt, amit a nyugat-európai fősodratú 
média vagy elhallgat, vagy a veszély nagy-
ságához mérten minimalizál.

De ezzel együtt sem lehetett volna 
ilyen mérvű választást nyerni Magyaror-
szágon – ahol a mindenféle híresztelés 
ellenére virágzó ellenzéki média hihetet-
len mocsokáradattal borította el a kor-
mánypártok képviselőit –, ha nincs jól 
működő és dinamikusan fejlődő gazda-

ság. A siker kulcsa ebben keresendő: el-
fogulatlan gazdasági szakújságírók sok-
szor megírták különböző fórumokon, 
hogy milyen állapotban lévő országot 
vett át 2010-ben az Orbán-kabinet, és 
mivé fejlesztette azt nyolc év alatt. Kü-
lönben miből lenne határon túli magyar 
programokra is több pénz, mint a rend-
szerváltás óta bármikor?

Hibáival és hiányosságaival együtt az 
egymást követő két Orbán-kormány a 
rendszerváltás utáni magyar politizálás 
sikertörténete. Ha valaki hideg fejjel elem-
zi az elmúlt nyolc esztendő eredményeit, 
nem lepődik meg az újabb kétharmados 
győzelmen. Ami éppúgy nem véletlen, 
mint az ellenzéki pártok közös bukása.

Kétharmados sikertörténet
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Elégedettséggel és leplezetlen örömmel fo-

gadták az erdélyi magyar pártok és társadalmi 

szervezetek a Fidesz–KDNP kétharmados vá-

lasztási győzelmét Magyarországon. Az erdélyi 

magyar szavazók elsöprő többsége a mai kor-

mánykoalíciót támogatta voksával. Orbán

Viktor miniszterelnök negyedszer alakíthat

kormányt, az ellenzék a rendszerváltás utá-

ni legnagyobb vereségeként éli meg az április 

nyolcadikai választást.
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Levélszavazatát adja le egy erdélyi választó a kolozsvári főkonzulátuson. Az erdélyi magyarok a Fideszre szavaztak

Erdélyi politikusok szerint megtörtént a magyarok „nagy Kárpát-medencei egyesülése”

Csinta Samu, a Sepsi 
OSK új klubigazgatója
a focicsapat jövőjéről

Sikerrel zárult
a  Minority SafePack 
aláírásgyűjtése

Csermák Zoltán újságíró:
a forma változhat, de
a minőséget őrizni kell
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Negyedszer kormányoz a Fidesz
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