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2018. április 09. hétfő, 15:45 - Módosítás: 2018. április 10. kedd, 07:05

Véget ért a veszekedés,marakodás,végre csend lesz, ítélet született...Hihetnénk, de nem lesz
csend és főleg rend, úgysem...Objektíven a választási eredmények:

FIDESZ,MPSZ,KDNP: 2 598 269,azaz 48.85%

JOBBIK :1 029 370, azaz 19,35%

MSZP, PÁRBESZÉD: 652 178, azaz 12.26%

LEHET MÁS a POLIT: 366 166, azaz 6.88%

DEMOKRATIKUS KOAL: 294 741, azaz 5.54%

MOMENTUM: 150 188, azaz 2.82%

MAGYAR KÉTFARKÚ: 89 440, azaz 1.68%

Valamint még vagy 20 párt, 0 egész valamennyi szavazattal...

-Ezen adatokat, az Országos Választási Bizottság oldaláról töltöttem le, tehát hitelesnek
mondható!?

-Na most számoljunk, Fidesz:2 600 000 szavazat durván...Ellenzékiként aposztrofálta magát, a
Jobbik, Mszp, Lehet más, DK, Kétfarkú kutya. Tehát azon szavazók, kik ezen pártokra adták
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voksukat, nem a Fideszre szavaztak, váltást akartak!-Ismét számoljunk! Jobbik: 1 030 000,
Mszp: 653 000, Lehet más: 370 000, Momentum: 151 000, Kétfarkú: 90 000, összesen:2 294
000 voks. -Nem tudom, a nemzetiségi,és egyéb pártok szavazataival mi lesz,hova kell
számolni? Én vettem a fáradtságot, összeszámoltam a voksaikat!(ők azon pártok,kik nem érték
el az 1%-t) Összesen, mintegy 140 000 szavazat. Ezt ha összeadom, a magát ellenzékinek
hívó pártok eredményével, akkor: 2 435 000 jön ki. Ennyi áll szemben, a durván 2 600 000-el.

Tehát mintegy 165 000 szavazattal nyert a Fidesz. Ha az összes szavazatot, 100%-nak
veszem, akkor Fidesz kb 53-54%, többiek(nevezzük ellenzéknek)46-47% arányban oszlanak
meg.

Erre nézem az országgyűlési patkót: 67.34% a Fidesz, a maradék a többié, azaz 32.66%

-Soha nem voltam jó matematikából, tehát nem értem, hogy jött ez ki?-Az biztos, hogy nem a
szavazók valódi (számszerű) véleményét tükrözi! Főleg, ha az OVB saját oldalán, a Fidesz
neve után megjelent:48.85%-ot nézem...E szerint a nem Fideszre szavazók aránya:51.15% Na
mindegy...

-Ennyi az objektív, és némi szubjektív:Ha valóban váltást akar a magát ellenzéknek hívó erő,
akkor csak "kitermel" Gyurcsány úrnál, meg pár múlt rendszerből itt ragadt kádernél
különbet...Vona úr meg eldönthette volna, vagy a kezdetektől egyirány, vagy semmi...A többi
friss politikusban sajna nem éreztem annyi erőt, hogy valódi ellenfél lenne a jelenleg regnáló
hatalomnak...Elnézést kérek tőlük! Így marad 4 évig a jelen...
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