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Negyedszer alakíthat kormányt a Fidesz
Erdélyi politikusok szerint megtörtént a magyarok „nagy Kárpát-medencei egyesülése”
Elégedettséggel és leplezetlen örömmel fogadták az erdélyi magyar pártok,
társadalmi szervezetek a Fidesz–KDNP kétharmados választási győzelmét.
Orbán Viktor miniszterelnök hamarosan negyedszer alakíthat kormányt.

FOTÓ: MTI

Az eredményhirdetés után a Fidesz-politikusok Kossuth-nótát énekeltek a szimpatizánsokkal

A

külhoni magyaroknak is köszönetet mondott vasárnap
éjfél körül Orbán Viktor. A
miniszterelnök azután szólt a Fidesz eredményvárójának helyet
adó budapesti Bálna rendezvényközpont előtt felállított színpadon,
miután nyilvánvalóvá vált a párt
elsöprő választási sikere. A határon túli szavazók körében egyébként a magyarországinál jóval magabiztosabb támogatást kapott a
Fidesz. A késő éjszakába nyúló
fideszes eredményváró rendezvényen a mintegy kétezer résztvevő között ott volt Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök is, aki gratulált a Fidesz–KDNP-nek.
Bár a megméretés előtti közvélemény-kutatások rendre a Fidesz
győzelmét jelezték, a párt vasárnapi eredményváró rendezvényén
az esti órákban még erős kétkedés
volt a résztvevők körében a végeredménnyel kapcsolatban. Az elbizonytalanodást a magas részvételi arány okozta, mivel korábban minden elemző arról beszélt,
hogy a hetven százalék körüli szavazói kedv már az ellenzék győzelmét is jelentheti. Nyolc óra körül még olyan vélekedések is voltak az eredményváró népes közönsége körében, miszerint a Fidesz nem tud többséget szerezni a
parlamentben, de megpróbál majd
kisebbségben kormányozni. Csakhogy úgy tűnik, a Fideszt leváltani akarók táborában kialakult remény egy fordított pszichózist indított el a fideszes táborban a választás napján. A kormányváltástól való félelem olyanokat is megmozgatott, akik nem szándékoztak az urnákhoz vonulni.
Az erdeményváró büféjénél szépen fogyott a sör és a bor, de igazán oldottá csak éjfélhez közeledve vált a hangulat, akkor már a hí-

rek többsége a Fidesz magabiztos győzelméről szólt. Jól kivehető
volt a felszabadultság érzése, óriási tombolással fogadták a Fideszhívek a két óriáskivetítőn közvetített részeredményeket. Győztünk
– jelentette be éjfélkor Orbán Viktor, és attól kezdve elkezdődött az
ünneplés.

nem erősödik meg jelentősen egy
politikai erő (vagy a kormánypárt
nem gyengül meg valamiért), ez az
alapképlet automatikusan biztosítja a Fidesz kormányzását. Hozzátéve: az ellenzék legalább a jövő évi
európai parlamenti és önkormányzati választásig minden bizonnyal
válságos időszakát fogja élni.

Romokban az ellenzék

Az RMDSZ is örül az eredménynek

Eközben az ellenzéki pártok sorra jelentették be választási vereségük következményeit. A Jobbik
elnöke, Vona Gábor közölte, tartja magát korábbi ígéretéhez, s lemond a pártelnökségről. A Magyar
Szocialista Párt (MSZP) elnöksége
is távozik. Karácsony Gergely, az
MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje könnyekkel a szemében, látványosan megtörve vette
tudomásul a bukást, a Lehet Más
a Politika társelnöke, Hadházy
Ákos is bejelentette lemondását.
Gyurcsány Ferenc, a külhoni magyarokkal riogató volt kormányfő viszont nem érezte úgy, hogy a
Demokratikus Koalíció öt százalékot alig meghaladó eredménye az
ő távozását indokolná.
A rendszerváltás utáni magyar
politikában még soha nem nyert
egy politikai erő háromszor egymásután, ráadásul ebből a három
győzelemből számos tekintetben a
mostani tekinthető a Fidesz legnagyobb sikerének – értékelt blogján
Török Gábor, az egyik legismertebb magyar politikai elemző. Szerinte a Fidesz győzelmének az is
a titka, hogy képes kétmilliónál is
több embert egy táborban tartani, egy irányba terelni, miközben
az ellenzék megosztott, nincsenek
közös céljai és képtelen a hatékony
együttműködésre. A politológus
úgy véli, amíg az ellenzéken belül

Az elkezdett munka folytatására szavaztak a magyarok, így az
a kormány irányítja Magyarországot a következő négy évben, amely
számára fontos az erdélyi magyarok közössége – reagált Kelemen Hunor az anyaországi választás eredményére. Az RMDSZ elnöke rámutatott: becslések szerint 180–195 ezer körüli azoknak
az erdélyi magyaroknak a száma,
akik a magyarországi választásra regisztráltak, és leadták voksukat. Hozzátette: az elmúlt hetekben az RMDSZ mintegy 100 ezer
erdélyi magyar embernek segített
szavazata leadásában, ami szerin-

te azt bizonyítja, hogy a közösség
tagjai ezúttal is megbíztak a szövetségben, hiszen a voksolók több
mint fele tőle kért segítséget, és rábízta szavazatát. Kelemen Budapesten elmondta: az RMDSZ partnerre lelt a pártszövetségben, ezt
a partnerséget a következő négy
éves parlamenti ciklusban is tovább szeretné erősíteni. A politikus úgy vélte, a következő időszak
kihívása a Románia és Magyarország kormányai közötti kapcsolat
megerősítése, ami elengedhetetlen
az erdélyi magyar közösség szempontjából.
Tamás Sándor Na ugye..., Gyurcsány Ferenc! címmel posztolt bejegyzést közösségi oldalán, arra reagálva, hogy a volt kormányfő vezette Demokratikus Koalíció
(DK) egy ideje rajta „köszörüli a
nyelvét” (pontosabban azon, hogy a
Kovászna Megyei Tanács elnöke a
Fideszre való szavazásra buzdított
a kampányban, emiatt a DK a külhoni magyarok szavazati jogának
megvonását szorgalmazza).
A háromszéki RMDSZ-politikus
közölte: Erdély 190–195 ezer szavazattal járult hozza a Fidesz–
KDNP sikeréhez. Felméréseik
szerint ebből a DK 1 százalékot sem kapott. Hargitai kollégája, Borboly Csaba úgy értékelt: az elszakított területek magyarsága újra egyesült Magyarországgal: „megtörtént a mi nagy
Kárpát-medencei egyesülésünk!”
A tanácselnök megköszönte a csíki, gyergyói és udvarhelyszéki
választópolgároknak, hogy éltek
szavazati jogukkal, és nyíltan felvállalták, hogy a folytatásra, a keresztény értékekre, a magyar Magyarországra szavaznak.

Tőkés: győzött a szeretet
a gyűlölet felett
Tőkés László a szeretetnek a gyűlölet fölött aratott győzelmeként
értékelte a választási eredményeket. A Fidesz–KDNP erdélyi európai parlamenti képviselője szerint
csúfos vereséget szenvedtek azok,
akik a nemzet megosztásán ügyködtek. „Ezzel szemben viszont
azok, akik a magyarság önvédelmi
harcának ügyét tűzték zászlajukra, elsöprő sikert arattak” – mutatott rá Tőkés külön kiemelve, hogy

Tarolt a külhoniak körében a Fidesz
A négy évvel ezelőtti országgyűlési választáshoz hasonlóan idén is elsöprő többséggel nyert a Fidesz a határon túli szavazók között. Bár a levélben feladott szavazatok feldolgozása még tart, az eddigi eredmények
arról árulkodnak, hogy a kormánypárton kívül más anyaországi alakulat nem rúg labdába a kettős állampolgároknál. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfő estig 97 ezer levélszavazatot dolgozott fel, ezekből pedig 91 660 a Fideszre érkezett. Ez 95 százalékos arányt jelent, az összes
többi párt mindössze 5 százaléknyi maradékon osztozik. A Jobbik 1113
szavazattal áll a második helyen, őt követi 1099 vokssal az LMP, 686-tal
az MSZP-Párbeszéd, míg a Gyurcsány Ferenc vezette DK-ra eddig 368an szavaztak, alig valamivel többen, mint a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, amely 351 szavazaton áll. Összesen egyébként 378 ezren regisztráltak előzetesen a levélben történő szavazásra, az NVI-től származó információink szerint az irodához eddig 120 ezer levélvoks érkezett be, és
összesen 200 ezret valószínűsítenek.

a külhoni magyarok ellen irányuló
kampánypropagandának nem volt
foganatja. Sőt a külhoni magyarok
jelentős mértékben járultak hozzá a nemzeti erő, a Fidesz–KDNPpártszövetség sorsdöntő győzelméhez. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke „szívbéli elismerését fejezte ki Orbán Viktor elnöknek, a nemzet miniszterelnökének”, és külön is köszönetet mondott az erdélyi magyar választópolgároknak, valamint a levélszavazatok leadásában oroszlánrészt
vállaló EMNT-nek és EMNP-nek.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) elnöke közölte:
az Erdélyben leadott levélszavazatok csaknem felét – az előzetes
adatok szerint közel 70 ezer szavazatot – gyűjtöttek be és juttattak el a külképviseletekre. A vá-

A háromszéki RMDSZpolitikus közölte: Erdély
190–195 ezer szavazattal
járult hozza a Fidesz–
KDNP sikeréhez.
lasztási véghajrát Németh Zsolt,
az Országgyűlés külügyi bizottsága fideszes elnökének budafoki
eredményváróján átélő politikus
úgy vélte, jól működő, megbízható
hálózatot működtetnek, amely azt
jelzi: az erdélyi magyarok mindig,
minden körülmények között számíthatnak rá. „Az anyaországi urnazárást követően az első szó a köszöneté kell hogy legyen: köszönet
illeti mindazon erdélyi magyar állampolgárokat, akik éltek szavazati jogukkal, s az EMNT demokráciaközpontjainak hálózatán keresztül, valamint a néppárt önkénteseinek és tisztségviselőinek segítségével leadták szavazatukat
– hozzájárulva ahhoz, hogy a határokon átívelő nemzetegyesítés
valósággá váljon” – mondta Szilágyi Zsolt. Felhívta a figyelmet,
hogy hétfőtől várják mindazok jelentkezését, akiknek a román posta késve kézbesítette szavazólapját, megfosztva őket a választáshoz való joguktól. A panaszokat regisztrálják, és eljuttatják a külképviseletekre, valamint a Nemzeti
Választási Irodához is. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a székelyek győzelmének is
tekinti a Fidesz választási győzelmét, amelyhez szerinte a közösség
tagjai személyes szavazataikkal
is hozzájárultak. Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett nyílt levelében Izsák közölte, a székelység
autonómiatörekvésének mozgatórugója épp az a magyar nemzeti elkötelezettség, amely vasárnap
Magyarországon példátlan módon
mozgatta meg a szavazókat, és ez
a „nemzeti érdekeket markánsan
képviselő Fidesz–KDNP kormányzat győzelmét hozta el”.
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