
A menekültválság pergő eseményeinek középpontjába ke-
rültünk, ezzel együtt a tekintélyes nyugati újságok címlapjá-
ra, korántsem hízelgő véleményeket lehet olvasni az itthon 
történtekről. Hogy vizsgázik a jobboldali kormány vezette 
Magyarország a menekültpolitikában?
Nemrég szó szerint azt írtam egyik cikkemben: a miniszterel-
nöknek sikerült elérnie, hogy a világ és főként egész Európa 
ma megtapasztalja azt, amit a magyar polgárok, a Fidesz jó-
voltából már 2006 óta kénytelenek nap mind nap megélni.  
A menekültügy egyébként csak egy azon sorozatos veresé-
gek közül, melyeket 2010 óta Orbán Viktor elszenvedett a 
külpolitikában. Nem állítom, hogy ő vereségként könyveli 
mindezt el, de legalább számunkra legyen világos: Magyar-
országnak ez szégyen, minden egyes magyarnak az. Épp oly 
szégyenteljes, mint az alkotmány átírása, a médiatörvény, a 
trafik és a földügylet, vagy legutóbb az ország megfosztá-
sa egy hatékony munkát végezni képes, művelt diplomáciai 
kartól. De mindez nem csupán ránk veszélyes. 2010 óta olyan 
maffiarendszer épült ki, mely szinte szóról-szóra lemásolta a 

posztszovjet térségben létrejött oligarchikus rendszerek ke-
letkezéstörténetét. Ma már Nyugaton tudják: az Európa – kü-
lönösen Kelet-Európa – szerte előretörő szélsőjobb könnyen 
visszaigazolva láthatja Orbánban saját álmait.

Milyen hullámokat vethet még a menekültügy, és mi lehet a 
megoldás? 
A menekültkérdés egy valós és igen akut probléma. A kor-
mány idejekorán érzékelte a veszélyt, és épp ezért dönthe-
tett volna másként is. Az lett volna a helyes, ha már az év 
elején felveti Brüsszelben a problémát, és sürgeti a közös 
felelősség- és tehervállalást. Itthon pedig felkészíti a lakos-
ságot, de nem gyűlölet-kampánnyal, hanem figyelmeztetve: 
nem tekinthetjük semmisnek az emberiességi szemponto-
kat. Mindannyiunknak kötelessége segíteni azokon, akik 
ideérkeznek. Emberi módon fogadni őket a minimum, amit 
mindannyiunknak meg kell – pontosabban meg kellett vol-
na – tennünk. Nem először szembesül Európa, és benne Ma-
gyarország egy ilyen válsággal.          Folyt. a 2. oldalon
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Sukoró: börtönbe küldik Tátrait, 
mert nem vallott Gyurcsány ellen

– A Sukoró-ügy ítéletei alapján az igazságszolgáltatás egy 
része törvénytelenül, politikai elvárások alapján működik 
– jelentette ki Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke a diktatú-
rákra jellemzőnek nevezte, hogy a hatalom a bíróságot 
felhasználva bebörtönzi ellenfeleit, jelen esetben Tátrai 
Miklóst, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigaz-
gatóját. Orbán Viktor, Polt Péter, az eljáró ügyész és a bíró 
megbecstelenítette a köztársaságot. Az elnök azt üzente 
nekik: – Tettük nem fog következmények nélkül maradni!

A korrupció melegágya marad a NAV

A Demokratikus Koalíció véleménye szerint a kormány 
nem titkolja, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal politikai 
befolyás alatt fog működni, amikor Simicska embere 
után a saját emberét, Tállai Andrást ülteti az adóhatóság 
élére. Csak a végrehajtók neve változik, az adóhivatal 
marad a korrupció melegágya: a kormányközeli 
vállalkozások, áfacsalók és fideszes oligarchák továbbra 
is érinthetetlenek lesznek, a kisemberekre viszont 
vasökölként fog lecsapni a NAV – mondta Gréczy Zsolt 
szóvivő.

Hamarosan nem lesznek háziorvosaink

A magyar háziorvosok harmada már most is nyugdíjkor-
határ feletti, másik harmada pedig 5 éven belül nyugdíjas 
lesz. Ha minden így folytatódik, akkor 3,5 millió ember  
maradhat háziorvos nélkül. László Imre, a DK egészség-
ügyi kabinetjének vezetője azt mondta, hogy a kórházi  
ellátás mellett a háziorvosi rendszer is az összeomlás 
szélén áll, a kormány mégis évről-évre kevesebb pénzt 
fordít az egészségügyre. Már bármelyik nyugat-európai 
országban jobban fizet a mosogatás, mint hazánkban az 
emberek egészségéért és életéért felelni. 



(Interjú Ara-Kovács Attilával – folytatás a címlapról)

A délszláv háborúk csúcspontján egyszerre 300 ezer mene-
kült volt itt, s közülük – épp most hallottam egy konferencián 
– 98 ezren végleg le is telepedtek az országban. És egyálta-
lán nemcsak vajdasági magyarokról volt szó, hanem tízez-
rével boszniai muzulmán hitű emberekről is. Most is még 
idejekorán ki kellett volna építeni – természetesen uniós se-
gítséggel – a fogadásuk, majd kvóta szerinti elosztásuk fel-
tételeit. Közben pedig a magyar hatóságoknak mindent meg 

kellett volna tenniük, hogy a menekültek közül az igen jól 
képzettek azonnal biztos egzisztenciához jussanak, itt Ma-
gyarországon. Csak halkan jegyzem meg: a magyar lakosság 
18 százaléka rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettség-
gel, a szír menekültek között viszont 36 százalékos a diplo-
mások arányszáma. Más kérdés, hogy Európa sem vállalhat-
ja milliók folyamatos betelepülését – bár a szakemberek azt 
állítják, ilyesmiről most sincs szó. A nyugati demokráciáknak 
azonnal intézkedniük kell, hogy Szíriában helyreálljon a 
rend. És persze nem csak ott. Ez pénz – és igen, erő kérdése. 
Aztán be kell indítani egy visszatelepítő programot.

A menekültek démonizálása mellett a kormány a baloldalt 
– különösen a lassan a baloldal vezető erejévé váló DK-t – is 
támadja, ugyanakkor tény, hogy a baloldali szavazók köré-
ben is működik a menekültek elleni hangulatkeltés.
Gyurcsány Ferenc mondta: a menekültek megsegítése 
nem lehet kampánytéma, ezzel nem lehet szavaza-
tokat szerezni. Igaza van, viszont becsületet igen. Ez 
pedig – különösen egy olyan világban, mint amilyet 
Orbán Viktor teremtett – többet ér bármilyen szava-
zatnál. Mert az az alávalóság, amit a miniszterelnök 
művelt, nem fog büntetlenül maradni. Az emberek 
nem szeretnek félni, s csak idő kérdése, amikor a 
most érette lelkesedők számára egyszerre csak kide-
rül, valójában nem is a menekültektől félnek már, 
hanem Orbántól. A menekültek továbbutaz-
nak, de a félelem, amit Orbán elültetett, 
itt marad. Számomra, s környezetem 
teljesen visszaigazolta ezt az érzést, 
olyan élmény volt látni, hogy a párt 
elnöke személyesen s hosszú ideig 
teljesen titokban mit tett a me-

nekültekért, ami csak egyszer adódik az ember életében. 
Amikor megnéztem a vele készült CNN-interjút, elámulva 
láttam, hogy Christiane Amanpour, az interjú készítője, ez a 
kemény nő, akitől a politikusok rettegni szoktak, hol felsza-
badult örömmel kérdezget vissza, hol pedig a válaszok hal-
latán el-elcsuklik a hangja a meghatottságtól. Egy párt nem 
csak szavazatokból él, hanem abból az erőből, ami tagjait 
felül képes emelni a hétköznapok trivialitásán – különösen 
történelmi pillanatokban, márpedig ami ezekben a hóna-
pokban lezajlik, nagyon is történelem.

Készül a DK külpolitikai programja, kiemelnél belőle né-
hány markáns elemet, amely csak vagy elsősorban a De-
mokratikus Koalícióra jellemző?
A program elkészült. Ami egészen biztos egyedivé teszi, 
hogy kifejezetten törekedtünk arra, hogy ne egy kormány-
program legyen, hanem választási program. Nem csak azt 
szerettük volna láttatni, hogy mit kezdünk a hatalommal, 
hanem azt is, hogy mit nem fogunk a hatalomért feláldozni. 
Hiszen naponta látjuk, hogy mállik szét a demokrácia, tűnik 
el a jóérzés, válik hiánycikké a szégyenérzet. Másik nagyon 
fontos eleme a programnak, hogy végiggondoltuk: mit fo-
gunk tenni azért, hogy Magyarországnak ismét legyen mű-
ködő, az érdekeinket és egész Európa érdekeit védeni képes 
diplomáciai kara, külügyminisztériuma.
Ha a demokratikus ellenzék pártjaként a DK jut kormányra 
2018-ban, mit tesz, hogy helyes útra terelje a külpolitikát?
Kedvem lenne azt válaszolni, hogy pont az ellenkezőjét, 
mint amit az Orbán-kormány tesz, de ezzel megkerülném a 
választ. Először is azért, mert nem elég pont az ellenkezőjét 
tenni. Mindenekelőtt vissza kell szerezzük a saját hitelünket 
is, elvégre a Fidesz 2010-ben kétharmaddal győzött. 2014-et 
nem említem, mert az új választójogi törvény miatt szerin-
tem akkor már nem valós eredmény született. Más kérdés, 

hogy a 2014-es ellenzék meg sem érdemelte volna 
a győzelmet. Emlékszünk ugye még az „össze-

fogás” körül zajló méltatlan huzavonára?! 
De hogy a kérdés lényegére visszatérjek: 
fel kell építeni, méghozzá nagyon gyorsan 
egy hatékony és dinamikus szakgárdát; 
meg kell bízni őket, hogy teremtsenek egy 
új külügyminisztériumot. Majd pedig láto-

gassanak el partnereinkhez, a nyugat-euró-
pai fővárosokba, Washingtonba, a szomszé-

dos államok fővárosaiba, s ott nézzenek 
mélyen tárgyalópartnereik szemébe, 

és bizonyítsák be: mi mások va-
gyunk, mint az a társaság, 
amely megrontotta Magyar-
országot és szégyenbe hoz-
ta az Európai Uniót. Ez lesz 
a mi „zéró évünk”. 

Egy párt nem csak szavazatokból él, 
hanem abból az erőből, ami tagjait felül 
képes emelni a hétköznapok trivialitásán 
– különösen történelmi pillanatokban, 
márpedig ami ezekben a hónapokban 
lezajlik, nagyon is történelem.

Ezzel szavazatokat nem lehet szerezni, 
de becsületet igen



A DK elnöke úgy fogalmazott: Orbán Viktor miniszterelnök 
tudatosan megszervezte a menekültek elleni támadást. 
Röszkénél szeptember 16-án a rendőrség hátrébb vonta a 
sorfalat, kinyitották a határzárat, hogy később a Magyar-
országra érkező ünneplő, boldog tömeget minden előzetes 
figyelmeztetés nélkül megtámadják – mondta Gyurcsány 

Ferenc, kijelentve, hogy a megvert szerb tévéstáb, a lengyel 
köztévé riportere és az ENSZ helyszínen lévő cseh alkalma-
zottja is hasonló tapasztalatokról számolt be.
Az elnöki sajtótájékoztatón bejátszották az Al Jazeera tévé-
csatorna és a Kettős Mérce blog egy-egy felvételének egy 
részletét. Az elsőn a narrátor arról beszél, hogy a menekül-
tek ünnepelve lépnek át a kinyitott kapun, miközben angolul 
azt kiabálják, hogy köszönöm. Elhangzik, hogy ezt követően 
viszont a rendőrök rájuk támadtak. A másik felvételrészle-
ten egy feltehetően menekült férfi tolmácsolja angolul egy 
másik menekült szavait, aki szintén a rendőrség támadásáról 
számol be.
– Orbán Viktor tudatosan megszervezte a menekültek elleni 
támadást, hazug, manipulatív szándékkal harcot robbantott 
ki, erre készült hónapok óta, és bizonyítani akarta, hogy erő-
szakos menekülthullámmal állunk szemben - vádolta a kor-
mányfőt Gyurcsány Ferenc.
A DK a megszerzett bizonyítékokat eljuttatja a magyar 
ügyészségre.
– Nem azért, mert azt gondolnánk, hogy Polt Péter teljesí-
tené a kötelességét, hanem ezért, hogy később felelősségre 
lehessen vonni – fogalmazott.
A bizonyítékokat – például a bejátszott felvételeket – a DK 
elküldi Ban Ki Mun ENSZ-főtitkárnak és a hágai nemzetközi 
bíróságoknak is.

Molnár Csaba ügyvezető alelnök azt mondta: Orbán hat 
pontjából négy lopás, egy Putyin érdeke, egy pedig hitel-
telen. A menekültügyben vesztes pozícióba szorult Orbán 
Viktor arra a manőverre készül, mintha motorja lenne a ren-
dezésnek. Hatpontos javaslatot tett közzé, amelynek első 
négy pontja megegyezik az Európai Bizottság (EB) korábbi 
javaslatával. Orbán még enni is alig akart adni a menekül-
teknek és rájuk küldte a rendőröket, amikor az EB már meg-
fogalmazta, hogy az uniós határvédelem Görögországnál 
kezdődjön – mondta Molnár Csaba. A hatodik pont, miszerint 
világkvótát kell bevezetni, szánalmas, nevetséges és hitel-
telen. Az az ember beszél világkvótáról, aki az európait is 
akadályozta, amíg el nem bukott vele.
Niedermüller Péter DK-alelnök szerint az Orbán kormány 
újabb erkölcsi mélypontra ért, amikor Pröhle Gergely állam-
titkár a magyarországi zsidó közösség félelmeivel indokolta 
a kormány idegengyűlölő és embertelen menekültpoliti-
káját.
– Az az Orbán kormány tolja maga előtt pajzsként zsidó hon-
fitársainkat, amelyik meggyalázta jogos érzékenységüket a 
német megszállási emlékmű építésénél, amelyik semmibe 
vette a magyarországi zsidóság képviselőinek véleményét a 
botrányos kormányzati holokauszt emlékév szervezése so-
rán, amelyik nyíltan zsidógyűlölő nagykövetet akart kinevez-
ni, és amelyik antiszemita és nyilas szerzőket tett a kötelező 
iskolai tananyag részévé – mondta Niedermüller.
Gréczy Zsolt, a DK szóvivője szerint a DK elnöksége mérle-
gelte a helyzetet, de arra jutott, hogy nem a közvélemény-
kutatásokhoz igazítja álláspontját, és nem tesz engedmé-
nyeket Orbánnak. A szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta: azt 
csak a Fidesz állítja, hogy a baloldal mindenkit be akar fo-
gadni, a DK mindössze humánus bánásmódot vár el.
Katanics Sándor DK-s politikus, volt országgyűlési képviselő 
azt mondta: a Keleti pályaudvarnál kialakult, mesterségesen 
kialakított krízis kimondottan azt a célt szolgálta, hogy a fő-
városiak megrémüljenek ettől a helyzettől. 

Gyurcsány Ferenc szerint nem egyszerűen tisztességtelen, de embe-
riesség elleni bűntett a honvédséget bevetni a bevándorlók ellen – a 
Demokratikus Koalíció elnöke ezt a DK Kossuth téri demonstrációján 
mondta, miután a parlament elfogadta az erről szóló jogszabályt. 
Miközben az elnök beszélt, a DK tagjai és szimpatizánsai élőláncot 
vontak a parlament köré. Az élőláncot Gyurcsány a tisztesség, a hu-
manizmus, az európaiság kordonjának nevezte. 

MEGSZERVEZETT TÁMADÁS  
a menekültek ellen

több ezren vették körbe  
a ParlamentetÉLŐLÁNC: 

Röszkénél előre megfontolt szándékkal, brutális módon, tervezetten, minden bizonnyal  
a miniszterelnök utasítására a rendőrök támadtak rá a békés menekültekre,  

nem pedig fordítva – mondta Gyurcsány Ferenc.

Azt csak a Fidesz állítja, hogy a baloldal 
mindenkit be akar fogadni.



A pártelnök kijelentette: a kormány addig fog így viselkedni 
az ideérkezőkkel, amíg azt gondolja, hogy a többség tele van 
félelemmel, amikor azt látják, hogy a többség kinyitná az or-
szágot, akkor változtatnia kell vagy meg fog bukni. Emellett 
azt is kérte, hogy bánjanak emberségesen az ideérkezőkkel 
és mondják el nekik, mi vár rájuk. Adjanak nekik egy-két ol-
dalnyi leírást az anyanyelvükön, amiből kiderül, hogy mi fog 
történni velük.
– Magyarország képtelen lesz megoldani ezt a kérdést ön-
magában – szögezte le. – Orbán Viktor miniszterelnök nem 
érti, hogy ezekben az ügyekben sehová nem vezet a nemzeti 
szuverenitás hangoztatása, mert csak a többiekkel való szo-
ros együttműködésben lehet előre jutni. Közösen kell véde-
ni a határokat és mindenkinek részt kell vennie az érkezők 
befogadásában. Eközben egyesíteni kell az uniós országok 
titkosszolgálati kapacitásait, hogy felmorzsolják az ember-
csempész bandákat.
– A magyar demokratikus ellenzék legnagyobb pártjának, 
annak vezetőjének és támogatóinak azt üzenem: elvárom, 
hogy ebben a kérdésben ne konfliktuskerülő módon, ne 

szavazatokra várva foglaljon állást, ne a középutat keresse, 
hanem álljon mindazok élére, akik azt üzenik a világnak, 
a magyarok értik az élet szavát. Aki nem így viselkedik, az 
nem érdemli meg, hogy vezesse ezt az oldalt, és ha mégis így 
viselkedik, nem fogja sokáig vezetni, majd mi akkor vezetni 
fogjuk – mondta az elnök. 

Nagygyűlés az Egyetem téren

Menekültügy közben
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A Demokratikus Koalíció azt kéri, minden magyar választópolgár, valamennyi család vetkőzze le a 
menekültekkel szembeni félelmeit és nyissa ki a szívét – mondta a DK nagygyűlésén Gyurcsány Ferenc.  

A hallgatóság, amelyek közül sokan a párt zászlóit tartották, megtöltötte az eseménynek helyt  
adó Egyetem teret.

„…majd mi akkor vezetni fogjuk!”

A MIGRÁNSOK ELLENI USZÍTÁS ÁRNYÉKÁBAN IS TÖRTÉNNEK FONTOS DOLGOK A BELPOLITIKÁBAN,  
AMELYEKRE A DK MOST IS FIGYEL.

Egyre mélyebb a csend Questor-ügyben
Miközben a Budai Központi Kerületi Bíróság kezdeményezte 
Tarsoly Csaba volt Quaestor-vezér háziőrizetbe helyezését, 
még mindig keveset tudunk arról, hogy hova tűnt a meglopott 
befektetők pénze, és mi történt a Quaestor vagyonával. Varju 
László DK-alelnök szerint nem csak az ellopott 150 milliárd fo-
rint, hanem az eredetileg a Quaestor-csoport tulajdonába tar-
tozó értékes ingatlanok sorsáról sem tudunk, az a szóbeszéd 
pedig továbbra is cáfolatlanul tartja magát, hogy a fideszes 
brókercég az ingatlanjain is túladhatott a vagyonkimentésnél. 

A Fidesz fenntartja a szegénységet
A Demokratikus Koalíció Országgyűlési határozat formájában 
nyújtotta be Megélhetést! Biztonságot! programját. A határo-
zat kimondja, hogy senkinek sem lehet kevesebb bért fizetni 
a munkájáért, mint a hivatalos létminimum összege, továbbá 
kifizetési garanciát kellene biztosítani minden elvégzett mun-

kára, hogy egyetlen munkáltató se tudja jogi kiskapukkal el-
kerülni dolgozói kifizetését. A határozat végül biztosította vol-
na az alanyi jogon járó minimális vizet és villanyáramot, hogy 
a rezsihazugsággal ellentétben ne a gazdagok, hanem a rá-
szorulók jussanak támogatáshoz. A Fidesz azonban megaka-
dályozta, hogy a határozat a Parlament napirendjére kerüljön.

Féláron adják el a földeket a haveroknak
Amíg az ország a menekültekkel való riogatástól hangos, 
a kormány sebtiben a haverok kezére játssza az állami föl-
deket, a Fidesz ezt legalább három éve készíti elő. Nagy- 
Huszein Tibor DK-alelnök szerint a földtörvény 100 ezerre 
szűkítette a földvásárlásra jogosultak körét. Most három 
hónap alatt 400 ezer hektár állami földdel megemelik a 
kínálatot, ami tovább szorítja lefelé az árat, így a klientúra 
olcsón jut földhöz, ráadásul ehhez pofa alapján kap nagyon 
kedvező hitelt is. 

www.dkp.hu
facebook.com/dk365


