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Gattyán György: Ha itt maradnánk,
két éven belül befuccsolnánk
O A milliárdos a televíziókat akarja meghódítani kétezer „élő csatornájával”.
O Luxusboltra elég Budapest, de nagy médiaüzletre nem. Interjú e11

Választás Az ellenzék szerint a kormánypárt megint törvénytelenül kampányolt

Baján nyert a Fidesz
Rendkívül heves, eszközökben nem
válogató kampány után győzött vasárnap a Fidesz jelöltje a bajai időközi önkormányzati választáson. A demokratikus ellenzéki pártokat tömörítő Ös�szefogás Bajáért választási szövetség
szerint, ha szükséges és lehetséges, ismét meg kell ismételni a 32-es szavazókörben a választást, mert videofilmmel és két tanúval tudják bizonyítani,
hogy újra történt szervezett szavazóutaztatás. Emiatt bejelentést tettek a
helyi választási bizottságnál.
A megismételt választáson lényegesen nagyobb volt a részvétel: a 470
szavazásra jogosult közül 223-an, a jogosultak 47,4 százaléka adta le voksát.
Kovács Csaba, a Fidesz jelöltje 168,
Teket Melinda, a baloldal jelöltje 69,
a jobbikos jelölt 14 szavazatot kapott.
Ezzel Kovács Csaba megőrizte az előnyét, és győzelmet aratott a 3-as számú
egyéni választókerületben – 1071 voksból 508-at kapva. Zsigó Róbert (Fidesz)
polgármester vasárnap este az előzetes
eredmény kihirdetése előtt már közölte ezt a végeredményt. Zsigó közleménye szerint Baja immár másodszor is
világosan megüzente, hogy „nem kér
a bukott baloldalból, se együtt, se külön-külön”.
A megismételt kampányban a Fidesz-jelölt oldalán Magyarországon
eddig ismeretlen kampánytechnikákat vetettek be. Fiatal aktivisták jelentek meg a szavazókörhöz tartozó tanyás területen, ahol sok a segélyre, tűzifára, közmunkaalkalomra szoruló
szegény sorsú ember, gyakorlatilag
mindent és mindenkit videóztak, aki
ott megjelent. Rögzítették, ki állt szóba újságíróval, baloldali aktivistával.
Teket Melinda feljelentést tett a rendőrségen zaklatás miatt, ám a választás
napjáig nem döntöttek arról, hogy indítanak-e nyomozást.
Teket Melinda az eredmény nyilvá-

nosságra kerülését követően egy rövid
sajtótájékoztatón azt mondta: „mindent megtettünk, hogy tisztességes
körülmények között végigcsináljuk ezt
a kampányt”. Hajdú Miklós, az Összefogás Bajáért választási szövetség képviselője felolvasta a jelölőszervezet által kiadott nyilatkozatot. E szerint Baja
nem azzal vonult be a választások történelmébe, hogy itt csalt a Fidesz – hanem attól, hogy itt bukott le először.
A Teket Melindát támogató MSZP,
Együtt és a Demokratikus Koalíció
közleménye szerint Baján négyből három nagy választókörben megmutatták, hogy a Fidesz megszorongatható,
illetve legyőzhető. Közleményük szerint a fideszes választási csalás miatt
megismételt választási forduló sem
szűkölködött ugyanis a gyanús, visszaélésekre utaló eseményekben. Ezekkel
kapcsolatban a helyi választási bizottsághoz, illetve a rendőrséghez fordulnak: a választások tisztaságáért felelős
szervek válaszán múlik, hogy a bajai
fideszes eredmény „csupán” tisztességtelen volt-e vagy törvénytelen is.
Szombaton, a választás előtti napon
Horváth Szilveszter, a Bajai Cigány
Önkormányzat elnöke mulatságot
szervezett a roma közösségi házban.
Zsigó Róbert pedig valótlan állításokat
engedett meg magának, amelyek miatt
a helyi választási bizottság is egyhangú
döntéssel elmarasztalta. Ugyancsak eltiltotta a választási bizottság a Fideszt
a szavazókörben folytatott hangosbeszélős kampánytól. A választás napján az Összefogás Párt gulyást kínált a
szavazóhelyiség bejáratánál. A párt elnöke Szepessy Zsolt, aki nem helyi, sőt
még csak nem is megyei politikus, a
Borsod megyei Monoknak volt a polgármestere. Hogy mégis mit kerestek
több száz kilométerre a lakhelyüktől,
Szepessy az Origo.hu-nak azt mondta:
„ez egy választási fricska”. A választási
bizottság szerint ugyanakkor az Ös�szefogás Párt megsértette a választási
eljárásról szóló törvényt.

A magyar gázolaj
a legdrágább
a régióban, de
már jobban fogy

Elege lett, kilépett
a KDNP-ből a volt
veszprémi
polgármester

Élénkülést mutatnak a magyarországi dízeleladások
– annak ellenére, hogy a kör
nyező országokban olcsóbb
a gázolaj. Benzinből még
mindig kevesebb fogy. e8

Debreczenyi János nem tud
tovább azonosulni egy öntelt,
gőgös, akarnok kormánnyal,
amely teljesen elszakadt a
választóitól. Befejezi a poli
tizálást. e6

Tanács István

Kihalnak
a kis mozik,
bajban az
artfilmesek
Kultúra e13

ötödik
hasáb

32-es

Egy ország figyelte a voksolást a 32-es szavazókörben Fotó: MTI – Ujvári Sándor

Újra Gyurcsány
a dk elnöke
A volt miniszterelnök
a Demokratikus Koalíció kongresszusán azt
mondta, az orbánizmussal nem épül, hanem tönkremegy az
ország. Az MSZP választmánya szombaton
azt javasolta, hogy a
2014-es parlamenti
választáson Mester
házy Attila vezesse a
szocialisták listáját. e5
Fotó: M. Schmidt János

Régen volt ennyire fontos néhány
száz választópolgár szavazata,
mint a bajai 32-es szavazókörben.
A végletekig kiélezett politikai
küzdelmet már önmagában
is jelzi, hogy egy önkormányzati
képviselői helyért folyó harc az
országos érdeklődés reflektorfényébe került. A naggyá tett tét
lélektani. A kormányoldalnak a
győzelem azt bizonyítja, hogy az
ellenzék széles összefogással sem
képes legyőzni a Fideszt, bármit
is tesz a kormány. Az ellenzéknek
a győzelem éppen azt a hitet adta
volna meg, hogy Orbán és rendszere összefogással és szívós terepmunkával igenis legyőzhető, meghaladható, bármit is oszt még szét
a kormány a választásokig.
A Baján történteket a politikai
erők igyekeznek a saját szájízük
szerint, végletekig sarkítva láttatni,
de valójában a győzteseknek és
a veszeteseknek is óvatosan kell
értékelniük ezt. Éppen azért lett
ugyanis ekkora jelentősége a
32-esnek, mert a választókörzetben a különbség nagyon csekély
volt. Valódi jelentősége így nem
az eredménynek, hanem a szorosságának van, a tanulságok éppen
ezek lennének fordított esetben is.
A Fidesz számára figyelmeztetés, hogy hiába vezet utcahosszal
a közvélemény-kutatásokon, a
szavazófülkék magányában már
szoros a küzdelem. Az ellenzék
pedig a vereségéből is láthatja,
hogy a Fideszt meg lehet szorítani,
márpedig ha erre képes, akkor
megverni sem lehetetlen.
Azt csak remélni lehet, hogy ha
az országban mindenhol választanak, akkor senkinek sem lesz már
elég ereje ahhoz, hogy a 32-es
szavazókörben látottakhoz ha
sonló „intenzitással” igyekezzen
begyűjteni a voksokat. Ami ugyanis itt folyt, az időnként már közelebb állt a zaklatáshoz, mint a
választáshoz. (A szerk.)

Vélemény
Narancsos rémálom
A labdarúgó-válogatott történelmi vereségének sportés politikai hátterét elemzi
Hegyi Iván, Hargitai Miklós
és Tóth Ákos. e9, 15
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