
Milyen változást hozott a Demokratikus Koalíció életében, hogy tagja lett az Európai Parla-
mentnek?
A tavaly májusi választás bizonyította be minden kétkedőnek, hogy a DK nem egy próbál-
kozás, hanem valós támogatottságú, tartós szereplője a magyar politikai életnek. Az akkor 
szerzett közel 10 százalékos eredmény megerősítette a hitünket, megsokszorozta az erőnket. 
Niedermüller Péter és jómagam az Európai Parlament több bizottságában is helyet kaptunk, 
Péter a Szocialisták és Demokraták frakciójának közvetlen vezetésében is szerepet vállal, ő 
kezeli a képviselőcsoport kincstárát. Úgy látom, hogy európai kapcsolataink folyamatosan 
épülnek és erősödnek.

A DK Brüsszelben folyamatosan szóvá teszi az Orbán-kormány visszaéléseit, korrupciós 
ügyeit. A Fidesz ezt nyilván árulkodásnak próbálja beállítani.
Azt tesszük, ami a dolgunk. Magyarország érdeke, hogy a világ, az európai közösség lássa, 
értse, hogy mit művel például az uniós forrásokkal a magyar kormány. Nem csak magyarok, 
hanem felelős európai polgárok is vagyunk, akiknek kötelességük vigyázni az uniós polgá-
rok adójából befolyt támogatásokra. Legutóbb az én kezdeményezésemre indult nyomozás 
az Orbán vejének juttatott uniós milliárdok kapcsán. Nem elég beszélni a korrupció ellen, a 
rendszer legádázabb ellenfeleként a DK cselekszik is.

A DK neve egyre ismertebb Európában
Interjú Molnár Csaba ügyvezető alelnökkel
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DK segít – most az iskolakezdésben
Karitatív programunk során helyi szervezeteink egy 
hétig – volt, ahol két hétig is – több gyermek részére 
gondoskodtak napi egy meleg ételről. Újabb akciónk 
során augusztus végéig gyűjtjük az iskolakezdéshez 
szükséges dolgokat, illetve a tancsomagokra 
szükséges pénzt.

Gyurcsány: Vádolom a miniszterelnököt
„A Fideszt alapvetően háborús logika mozgatja,  
mintha háborús kabinetet vezetne  
a miniszterelnök ” – mondta a DK elnöke  
az ATV-ben. Gyurcsány Ferenc szerint a  
baloldal nincs távol attól, hogy  
megnyerje a következő választást. 

4. oldal

Járjuk az országot
Több mint 200 településen  
jártak és több tízezer kilo- 
métert tettek meg a DK  
politikusai a nyári országjárás  
során, hogy minél több szimpa- 
tizánssal személyesen is találkozzanak. 
Négy új DK-szervezet is alakult, 
mindegyik kistelepüléseken. 



NÉGY ÚJ  
ALAPSZERVEZETÜNK ALAKULT 
Bár továbbra is igen magas a politikát 
apátiával figyelők aránya Magyarorszá-
gon, szerencsére nem mindenki vonul 
passzivitásba. A DK az országjárások 
során sikerrel szólítja meg a választó-
polgárokat, folyamatosan gyarapítja 
immár több mint tízezres tagságát, és 
nem csupán a nagyvárosokban, hanem 
a kisebb településeken is. Bizonyíték 
erre, hogy az elmúlt hetekben négy DK 
alapszervezet jött létre, és mindegyik 
egy-egy kistelepülésen: Tiszaszentim-
re, Kondoros, Nagyszénás és Polgárdi 
életében ezentúl szervezetten is jelen 
van a Demokratikus Koalíció.

ORSZÁGJÁRÁS:  
TÖBB MINT KÉTSZÁZ HELYRE MEN-
TÜNK EL
A DK továbbra is egyik legfontosabb 
céljának tekinti, hogy a vezetői sze-
mélyesen is találkozzanak a lehető 

legtöbb választóval, szimpatizánssal. 
Ennek érdekében az elnökség tagjai 
évente kétszer országjárásra indulnak, 
és olyan településeket is felkeresnek, 
ahová más pártok politikusai még kam-
pányidőszakban sem mennek el. Május 
és július között a DK elnöksége több tíz-
ezer kilométert utazott, több mint két-
száz helyen – elsősorban kistelepülé-
seken – tartottak lakossági fórumokat, 
nagy érdeklődés mellett. Szimpatizán-

saink elsősorban a májusban meghir-
detett szociális programunkra voltak 
kiváncsiak: Gyurcsány Ferenc pártel-
nök akkor azt jelentette be, hogy a DK 
kormányra kerülése esetén a legszegé-
nyebbek számára ingyen biztosítja az 
alapvető szükségletek kielégítésére al-
kalmas áram- és vízmennyiséget. Gyur-
csány Ferenc az országjárás során 12 
megyében 25 kistelepülést látogatott 
meg.

ISMÉT TÁBOR TAKSONYBAN!
Augusztus 21-23. között Taksonyban is-
mét DK-tábort szervezünk. Az ott alvás-
ra kiadott jegyek már mind elfogytak, 
de napijeggyel is lehet jönni ötezer fo-
rintért (előzetes regisztráció szükséges 
a tabor@dkp.hu címen).  A táborban 
előadásokat hallgathattok az aktuális 
politikai helyzetről, a párt őszi tervei-
ről, és természetesen kötetlen beszél-
getések, eszmecserék színhelye is lesz. 
Mindenkit várunk szeretettel!

Mekkora kihívást jelent Európa számára a menekültkérdés?
Egyre nagyobbat. Az unió azonban képes arra, hogy egy-
szerre védje meg önmagát, politikai, gazdasági és kulturális 
értékeit, földrajzi határait, ugyanakkor szolidáris is legyen. 
Magyarországra nézve szégyen, hogy az Orbán-kormány a 
megértés, a humanitás minimumát sem mutatja. A DK állás-

pontja szerint közös európai 
megoldást kell találni a me-
nekültek ügyében, mi pedig 
addig is igyekszünk vízzel, 
tisztítószerekkel segíteni a 
hozzánk érkező bajba jutot-
takon.

A közvéleményt most nyáron 
különösen erősen foglalkoz-
tatja a vasárnapi boltbezá-
rás. Úgy tűnik, nem lesz nép-
szavazás ebben a témában 
sem...

Az Orbán-kormány úgy alakította át a népszavazási tör-
vényt és olyan erővel szállta meg a választási bizottságot, 
hogy minden kísérletet csírájában elfojtsanak, és ne hagy-
ják, hogy egy népszavazás megrogyassza a rendszerüket. 
Az ellenállás más formáit kell választani. Civilek és pártok 
együttműködése és egyeztetése nélkül ez sokáig nem fog 
megvalósulni.

Gyurcsány Ferenc pártelnök több fórumán megemlítette, 
hogy készül a DK új programja. Hol tart ez a munka?
Tucatnyi munkacsoportban mintegy kétszáz szakértő dolgo-
zik. Olyan programot készítünk, amely helyreállítja a demok-
rácia és a szabadság intézményeit, újjáépíti a piacgazdaság 
alapjait, de új válaszokat fogalmaz meg a leszakadás elleni 
küzdelemre, a szolidaritás igényére. Úgy baloldali politika 
kell ebben a magára hagyott, elszegényített országban. Feb-
ruárra szeretnénk készen lenni vele.

Hogyan egyezteti össze az uniós képviselői munkát azzal, 
hogy ügyvezető alelnökként a párt mindennapi ügyeivel is 
foglalkoznia kell?
Heti két-három napot töltök általában Brüsszelben vagy 
Strasbourgban. Felszólalok, javaslatokat nyújtok be, részt 
veszek a szavazásokon, végzem a képviselői munkámat egy 
nagyszerű fiatal stáb segítségével. Ám ahogyan egy szegedi 
vagy nyíregyházi magyar parlamenti képviselő sem költözik 
Budapestre, csupán azért, mert ott van a parlament székhe-
lye, úgy én sem költöztem Brüsszelbe, feleségemmel és 9 
hónapos Andris fiammal Budapesten élek. Egy képviselőnek 
ugyanis a legtöbb dolga a választókerületében van. Egy EP-
képviselőnek az egész ország a választókerülete, ráadásul 
az orbáni rendszer ellen a legtöbbet itthon kell tennünk, így 
én is többet vagyok itthon, mint külföldön. A DK ügyvezető 
alelnökeként nem is tehetnék másként. A sok utazást meg 
megszokja az ember... 

Egy EP-
képviselőnek az 
egész ország a 
választókerülete, 
ráadásul az orbáni 
rendszer ellen a 
legtöbbet itthon 
kell tennünk

Többet vagyok itthon, mint külföldön
Interjú Molnár Csabával – folytatás a címlapról



„Nem gondolom, hogy a baloldal romokban heverne. Ma 
van másfél millió baloldali szavazó. Nagyon furcsa, hogy a 
Jobbikot „ünneplik” az elemzők a másfél millió szavazója 
miatt, a baloldal másfél millió szavazójára meg azt mond-
ják, hogy romokban van – mondta Gyurcsány. – Két párt van 
Magyarországon, amely az elmúlt időben növelte a támo-
gatottságát. Az egyik a DK. Ennek örülök. A másik a Jobbik. 
Annak nem örülök. 
– Sokáig minden elemző azt hangoztatta, hogy a DK sosem 
lesz nagyobb 1-2 százaléknál. Aztán mikor öt százalékos 
párt lettünk, azt mondták, hogy jó, de ez a plafon, ennél 
nemigen lesz több. Most 10 százalék körül vagyunk, és már 
az elemzők is óvatosabban jósolgatnak.”

Gyurcsány szerint igazságtalan, hogy a DK-t vele azonosítják. 
– Ez a párt baloldali, szabadelvű és konzervatív gondolko-
dású emberek politikai-szellemi gyűjtőhelye. A migrációval 
kapcsolatban azt mondta, azt nem lehet összehasonlítani a 
kettős állampolgársággal kapcsolatos állásponttal: „auto-
matikusan állampolgárságot adni a vér és rög okán, és en-

gedni, hogy a politikai közösség dolgainak alakulásába azok 
is beleszóljanak, akik egyébként nem osztják az adott közös-
ség mindennapi sorsát, az nem jó. A Fidesz kétharmada, ami 
2014 után egy darabig fennállt, egyfős kétharmad volt, és azt 
az egy mandátumot a határon túl élő szavazók biztosítot-
ták. Ez nem helyes.” Magyarország ugyanakkor összesen 240 
embernek adott letelepedési engedélyt 2013-ban. – Ha egy 
tízmilliós ország nem tud 240 embert integrálni, azzal igen 
nagy baj van – véli a pártelnök, aki szerint a Fideszt alap-
vetően háborús logika mozgatja, mintha háborús kabinetet 
vezetne a miniszterelnök. – „A folytonos emlegetésemben 
nyilván szerepet játszik az is, hogy Orbán tudja: hosszabb 
távon kell velem számolnia. És ebben igaza is van.”

TÍZ ÉVEN ÁT TARTÓ JELENTŐS BÉREMELÉS 
„A következő tíz évben az infláció felett 3-5 százalékkal kelle-
ne emelni a béreket, hogy az ország kitörhessen a szegénység 
csapdájából ” – mondta Gyurcsány Ferenc a komáromi lakos-
sági fórumon. A pártelnök szerint törvényes, de erkölcstelen, 
hogy nyolc óra munkáért létminimum alatti összeget lehes-
sen fizetni. „Nem akarom, hogy Magyarország a csirkefarhát 
fogyasztásában érjen el Európa-csúcsot” – mondta.
„A DK politikusaként azt szeretném, hogy ne attól függjön, 
mire vitte egy gyerek, hogy a szüleinek mennyije van. Ha Or-
bán Viktor a saját kormánya alatt született volna, soha nem 
végezte volna el az egyetemet ” – jelentette ki Gyurcsány. 
Gyurcsány Ferenc szerint a legnagyobb bűn, amit el lehet 
követni, hogy egy politikát a bennünk lévő irigységre és féle-
lemre, és nem az emberekben lévő jóra építenek. Úgy vélte, 
a mostani egy velejéig romlott világ, és a hatalmon lévő po-
litikusok „kéz kezet mos alapon, egymás bűnét titkolják el”. 
Aki elmegy politikusnak, tanulja meg, hogy a közjót kell szol-
gálni és nem lehet lopni, mert ahol nincs becsülete a normák 
követésének, ott széthullik a társadalom - fogalmazott.

„Azzal vádolom a  
miniszterelnököt, hogy 
úgy gyengít el bennünket,  
hogy közben szabadon  
lophasson. És lop is.”

– jelentette ki Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök nagy 
hazugságnak nevezte a rezsicsökkentést, és úgy vélte, a 
rendszer a gazdagokat támogatta, a kisebb fogyasztók nem 
sokat profitáltak belőle. 

Gyurcsány:  
Orbánnak számolnia kell velem

Az ATV-nek adott interjút a DK elnöke, aki elégedett pártja növekedésével, és úgy véli,  
nincs romokban a baloldal, hiszen 1,8 millió szavazattal is lehet választást nyerni,  

márpedig ettől a baloldal nincs nagyon távol.

„ A Fidesz összetartozásában 
kimondhatatlanul erős elem az 
antigyurcsányizmus. Ezt az ellenséget 
időről időre meg kell mutatni, különösen, 
amikor gyengül a tábor.”



Egyhetes karitatív programot hirdetett júliusban a DK, Fo-
gadj örökbe egy gyermeket címmel. Helyi szervezeteink 
egy hétig – volt, ahol két hétig is – több gyermek részé-
re gondoskodtak napi egy meleg ételről, mivel sok olyan 
család van, ahol az iskolai szünetben gondot jelent a min-
dennapi ebéd előteremtése. A szervezést lebonyolító el-
nökségek által megkeresett vendéglátós vállalkozások, 
civil szervezetek, alapítványok szinte kivétel nélkül szí-
vesen segítették a karitatív tevékenységet. Nem feledkez-
tünk meg az állam, az egyházak és a karitatív szervezetek 
által teljesen magukra hagyott menekültek segítéséről 
sem: a baranyai szervezet Pécsett vitt adományokat a 
migránsoknak, Szegeden pedig a civil szervezetek eluta-
sító hozzáállása dacára is tudtunk élelemmel, ruhákkal 
segíteni a több ezer kilométeres vándorlás után ide érke-
ző családoknak, gyermekeknek. 
Közeleg az ősz, kezdődik az iskola, a tanszerek, tanköny-
vek, egyéb szükséges dolgok megvásárlása már-már le-

küzdhetetlen nehézségek elé állít sokakat. A DK most 
nekik fog segíteni: augusztus végéig gyűjtjük az iskola-
kezdéshez szükséges dolgokat, szeptember elején pedig 
országszerte eljuttatjuk a csomagokat azokhoz, akiknek 
a legnagyobb szükségük van rá. Elsősorban tanszereket 
gyűjtünk, füzeteket, ceruzákat, rajzlapokat, vonalzókat, 
zsírkrétákat, vízfestékeket, stb. Valamint kötelező és aján-
lott olvasmányokat, melyek biztos sok háztartásban már 
feleslegessé váltak, máshol viszont nagy segítséget jelen-
tenének. Ha egy-egy tanszercsomag árával vagy akár ki-
sebb összeggel tudsz hozzájárulni gyűjtésünkhöz, erre is 
van lehetőség. Az így összegyűlt összegből mi vásároljuk 
majd meg a szükséges eszközöket.

Központi helyszín az adományok fogadására: DK Informá-
ciós Központ, Budapest XIII., Victor Hugo u. 11–15. föld-
szint (Alfa Irodaház). Telefonszám: 06-21-300-1000. E-mail 
cím: info@dkp.hu 

A hatalom segítségével adómentes kaszinómonopólium-
mal megajándékozott Andy Vajna lassan már a Rogáno-
kon és Habonyokon megedződött jobboldali médiának 
is kezd sok lenni. A Heti Válasz tételesen sorolja fel a 
Fidesz filmügyi biztosának kétes üzleteit, végül megje-
gyezvén, hogy Andy Vajna komoly pénzeket menthet ki 
offshore vállalatokon keresztül. A „nemzeti” kormány 
„nemzeti” oligarchája távoli offshore-szigeteken fekteti 
be a „nemzeti extraprofitot”, nehogy véletlenül nemzeti 
adóforintokká váljon a Fidesztől kapott pénzek töredéke. 
A jobboldali propagandabirodalom építésébe fogó Andy 
Vajnának bizonyára szégyenkeznie kell, hogy felesége 

húgának csak egy 100 milliós luxuslakást tudott venni a 
Rózsadombon, hiszen nála sokkal jobb „saját lábon álló-
kat” is kitermelt már a „nemzet”. A Demokratikus Koalíció 
szerint Andy Vajna semmiben sem különbözik Mészáros 
Lőrinctől, Garancsi Istvántól vagy a miniszterelnök ve-
jétől – az Orbán Viktorhoz közel állók bármit megtehet-
nek, akár offshore-lovagként menthetik ki a hatalom által 
szerzett vagyonukat az adózás alól. Jobb helyeken ezt ne-
vezik adómentes lopásnak. De minden véget ér egyszer: 
egy kormányváltás után a DK a kaszinókirály Andy Vajna 
gazdagodását is ki fogja vizsgálni, az összes többi Fidesz-
oligarchával együtt. 

DK segít: gyermekek, családok, migránsok

Megvizsgáljuk az offshore-lovag Andy Vajnát is
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