
Egy program folyamatosan alakul
Interjú Kolber Istvánnal, az Új Köztársaság Alapítvány kuratóriumi elnökével

Az elmúlt évben gyakran felbukkant az 
Új Köztársaságért Alapítvány neve a  
Demokratikus Koalíció háza táján. Mit 
kell tudni az alapítványról?
A választásokon eredményesen szerep
lő pártok hozhatnak létre pártalapít
ványokat, amelyek a politikai kultúra 
fejlesztését segítik. A DK a 2014. évi or
szág gyűlési választásokat követően 
hozta létre alapítványát Új Köztársasá

gért Alapítvány néven, amely elnevezés 
kifejezi a párt és az alapítvány politikai 
törekvését és értékrendjét.

Hogyan működik egy ilyen alapítvány?
Az alapítvány önállóan, de az alapító 
párt értékrendjének, céljainak megfele
lően, a párttal szorosan együttműködve 
tevékenykedik. A munkát kuratórium 
irányítja, amelynek tagjai Niedermüller 
Péter és Arató Gergely. Az alapítvány el
nöki feladatát én látom el. Az alapítvány 
évente mintegy 40 millió forinttal gaz
dálkodik.

Úgy tudom, hogy az utolsó simításokat 
végzitek a DK februári kongresszusán 
bemutatandó programon, amely a párt
alapítvány szellemi műhelyeiben ké
szült. Elárulnál néhány műhelytitkot? 
A titok az, hogy nincs titok. Éppen a szé
leskörű nyitottságra, a szabad és kreatív 
gondolkodásra törekedtünk, hiszen egy 
pártprogram az országnak, a választók
nak készül. Nagy volt a kihívás, hogy ne 
csupán helyes diagnózist állítsunk fel az 
ország helyzetéről, de kellő elszántság
gal, politikai és morális bátorsággal a 
megváltozott világ és a baloldali politi
ka kérdéseire is új megoldásokat talál
junk. Egy vitaanyagot készítettünk, 
amely a Sokak Magyarországa címet vi

seli. A kongresszus után széleskörű kon
zultációsorozatot indítunk.

Mégis hogy készül egy ilyen fontos 
program?
A DK elnöksége határozza meg a párt 
politikai irányultságát, karakterét, habi
tusát. Mi is ezt követtük. Persze nem 
előzmény nélküli a program elkészítése. 
Már az elmúlt években is több pártdoku

mentum, cikk és interjú született, vitákat 
tartottunk. Egy ilyen program folyama
tosan alakul, csiszolódik. A nagyvilág 
politikai tendenciáira, az új hazai jelen
ségekre is figyelni kell. Az alapítvány
nak tíz szakpolitikai kabinetje dolgozott 

a részletes javaslatokon, több száz szak
ember működött közre, közöttük jó pá
ran olyanok is, akik ugyan nem tagjai a 
pártnak, de szaktudásukkal segítettek 
bennünket. A kabineteket a párt vezető 
politikusai irányítják. A közjog, a gazda
ságpolitika, az agrárium, az oktatás és 
foglalkoztatáspolitika, a társadalom, a 
kül, és a biztonságpolitika mellett az 
egészség üggyel, fenntarthatósággal és 
az önkormányzatokkal egyaránt foglal
koznak a kabinetek. Gyakorlatilag lefe
dik a kormányzati területeket. Az önkor
mányzati kabinet Demokrata Képviselők 
Közössége (DKK) néven egyben össze
fogja a DK kétszáz önkormányzati kép
viselőjének a munkáját is. Soksok talál

kozó, vita, írás és szerkesztői munkán 
vagyunk túl. A kongresszus előtt termé
szetesen a párt tagjai ismételten megvi
tatják a javaslatot.

Mi adja a velejét a párt programjának?
Meggyőződésem, hogy a párt fő politi
kai irányának a meghatározása. Kik va
gyunk? Mit akarunk? Milyen elvek és ér

tékek mellett kívánjuk felépíteni a jövő 
Magyarországát? A Demokratikus Koalí
ció balközép párt, amely nyitott a politi
kai centrumra. Az európai világ mellett 
elkötelezett demokrata szavazók párt
ja. Tagjaink, támogatóink között egya
ránt megtalálhatók progresszív szociál
demokraták, liberális és konzervatív 
meggyőződési emberek. Jogállamot, 
demokráciát, működő piacgazdaságot, 
Új Köztársaságot akarunk! Polgári de
mokrata kormányt, polgári világot. 
Olyan Magyarországot, ahol nemcsak 
kevesek, de sokak boldogulhatnak. Ezt a 
fontos célkitűzésünket fejezi ki a vita
anyag címe is: Sokak Magyarországa.

Folytatás a 2. oldalon.

Egy vitaanyagot készítettünk, amely a Sokak 
Magyarországa címet viseli. A kongresszus után 

széleskörű konzultáció-sorozatot indítunk. 

....több száz szakember működött közre, közöttük jó 
páran olyanok is, akik ugyan nem tagjai a pártnak,  

de szaktudásukkal segítettek bennünket. A kabineteket  
a párt vezető politikusai irányítják.
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ElnöKI Köszöntő

Szeretném remélni, hogy jobb 
idők jönnek. Szeretnék ezért ten-
ni, és fogok is tenni.
Köszönöm, hogy a DK sok támo-
gatója velünk tart ezen a nehéz 
úton. De csak azért érdemes csi-
nálni, mert hisszük, hogy az út 
végén egy jobb Magyarországot 
fogunk felépíteni – demokrati-
kus, polgári és európai kormány-
zás alatt.
Küzdelmes, mégis sikeres új esz-
tendőt kívánok mindnyájatok-
nak.
Egészség, barátság és szeretet 
várjon ránk 2016-ban!

Gyurcsány Ferenc
a Demokratikus Koalíció  

elnöke



gunkat értő politikai közösségre van 
szükség. Ezért nagy hangsúlyt helye
zünk a képzésekre. Nem csupán aktivis
tákat, önkénteseket készítünk fel, de 
például a közeljövőben két szemeszter
ben politikai iskolát indítunk fiatalok
nak. A képzések az általános politikai, 
kommunikációs készségek gyarapítása 
mellett kiterjednek a különböző szak
politikai területekre, valamint különbö
ző önkormányzati és kormányzati fel
adatokra. A képzési feladatokat Sebián 
Petrovszki László pártigazgató irányítja, 
aki már régebbről gazdag tapasztala
tokkal rendelkezik ebben.

Úgy hírlik, hogy pályázat útján az ala
pítvány helyi programokat is támogat.
Így igaz. Nemrégiben hirdetett a kurató
rium demokrata estek támogatására pá
lyázatot. Fontosnak tartjuk, hogy egyre 

több, a demokrácia iránt elkötelezett 
szervezetet vonjunk be egy demokrati
kus diskurzusba. Szeretnénk, ha szerte 
az országban minél több est megszerve
zésére kerülne sor.

Rendszeresen jelentkezik az alapítvány 
konferenciák tartásával is. Ez egy köte
lező gyakorlat a pártalapítványnak?
Egyáltalán nem. Az egyik legizgalma
sabb dolog a konferenciák világa. Nyil

ván nem lehet egyegy konferenciával 
megváltani a világot, de immár a sokadik 
után érzem ezeknek a pezsdítő, megter
mékenyítő hatását. Sok témában tartot

tunk tavaly konferenciát: a gazdaságtól 
az egészségügyig, a romák helyzetétől a 
migrációig terjed a skála. Sok külső szak
értő fogadta el meghívásunkat és vett 
részt előadóként a rendezvényeken.  
A konferenciák egyben lehetőséget te
remtenek arra, hogy a DK álláspontját is 
kifejtsük. Rendszeresen szerepel a konfe
renciáinkon Gyurcsány Ferenc, a párt el
nöke, s a párt EPképviselői, alelnökei: 
Molnár Csaba és Niedermüller Péter. 

Gyakran közösen tartunk konferenciát az 
EP Szocialisták és Demokraták képvi
selőcsoportjával. Az idei konferenciákra 
is tartogatunk több csemegét.

több csemegét tartogatunk  
az idei konferenciákra...

Már nem csurran, hanem ömlik  
az állami pénz a kormánypártokhoz

Interjú Kolber Istvánnal, az Új Köztársaság Alapítvány kuratóriumi elnökével

Folytatás az 1. oldalról.

Ha éppen nem politikai programot al
kot, mivel foglalkozik az alapítvány?
Ahhoz, hogy elérjük a politikai célki
tűzéseinket, hatékonyan működő, a vilá

A Fidesz hónapok óta tiltott pártfinanszírozással vádolja az 
Európai Bizottságot. A kormányzati hangulatkeltésnek az 
adja az alapját, hogy a Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló 
Altus Zrt. nemzetközi tender győzteseként immáron két 
megbízást is elnyert az Európai Bizottságtól. A kormányt 
nem zavarják olyan apróságok, hogy Gyurcsány Ferenc 
egyetlen Altusból származó forinttal sem támogatta a DKt.
Más forrásból azonban igen: a pártelnök az idei évben hoz
závetőleg 1,1 millió forinttal támogatta a DKt, ebből 600 
ezer forint a Magyar Országgyűléstől kapott képviselői fize
téséből, 500 ezer forint pedig egy, a Magyar Nemzet kiadóját 
érintő jogi vita lezárásaként kapott kártérítésből származik.
Ha Gyurcsány Ferenc bárminemű törvényes bevételéből a 
DKnak juttatott támogatása tiltott pártfinanszírozásnak mi
nősül, akkor a Magyar Országgyűlés és a Magyar Nemzet ki
adója – a pártelnököt orvvul felhasználva tiltott pártfinanszí
rozást követtek el.
– Reméljük, hogy a hatóságok kíméletlen szigorral csapnak 
le a Magyar Nemzet kiadójára, valamint Kövér Lászlóra, az 
Országgyűlés elnökére, akik a DKnak – mondta Gréczy Zsolt 
pártszóvivő.

...a közeljövőben két szemeszterben politikai iskolát 
indítunk fiataloknak.

Véget kell vetni a tiltott pártfinanszírozásnak! – Gyurcsány Ferenc feljelenti Kövér lászlót, a Magyar nemzet kiadóját, és önmagát. 
Gyurcsány levélben tesz feljelentést Polt Péter legfőbb ügyésznél, valamint bejelentést Domokos lászlónál, az Ász elnökénél tiltott 

pártfinanszírozás gyanúja miatt.
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De nem vagyok bizakodó – és miért is 
lennék, hiszen az elmúlt napok, hetek 
történései csak fokozták bennem a bi
zonytalanságot, sőt bizalmatlanságot. 
Mert az elmúlt öt (5!) év keserű tapasz
talata most már azt mondatja velem: 
csak nehogy ennél is rosszabb legyen! 
Régi mondás: mindig azt hisszük, hogy 
nincs lejjebb, de aztán napról napra ki
derül, de igen, mindig van! Mi az, hogy! 
Nagyon is.
A 2014től induló új önkormányzati cik
lusban folytatódott – nemcsak  Buda
pest lerohasztása. Orbánék szűkítették 
az önkormányzás lehetőségeit, további 

forrásokat, jogköröket vettek el az ön
kormányzatoktól, bedöntötték a rezsi
hazugsággal az önkormányzati közszol
gáltató cégeket. Ezen túl a fővárost 
magára hagyták a közösségi közlekedés 
finanszírozásában, einstandoltak ingat
lanokat és belekényszerítik Budapestet 
egy felelőtlen olimpiai „kalandba”. A fő
polgármester, mint egy marionett figu
ra, úgy táncol, ahogy a fideszes „ifjútitá

Hogyan tovább, Budapest?

2015 nem volt könnyű éve Budapestnek. sem a városnak, sem a lakóinak. s most itt az új év, egy 
normális országban reménykedve gondolnám végig, mi várhat 2016ban Budapestre,  

mi várhat 2016ban ránk.

nok” és vezérük rángatják a zsinórokat. 
Káosz, tehetetlenség, menetrendszerű
en az összeomlás peremére sodródó 
BKV, gazdátlan, koszos város a végered
ménye a nagy ígéreteket felváltó lakáj
politikának. 
A fideszes vidéki fiúk – Lázár, Rogán – 
neki is mennek Tarlósnak és a városnak, 
aztán jön Orbán mint „jó király”, aki tel
jesíti a főpolgármester néhány kérését. 
Legalábbis eddig ez volt a forgatókönyv, 
működött ez a fura szerelmi háromszög. 
Tavaly decemberben aztán borult min
den, hiába reménykedett a főpolgár, 
hogy a miniszterelnök mentőövet dob a 

városnak. Dehogy dob! Sőt, most már az 
ő áldásával folyik a város kivéreztetése. 
Ebben a csatározásban a budapestiek 
pedig csak kapkodják a fejüket. Nem ér
tik, nem értjük, hogy amikor napi 18 mil
liárd Ft adót fizetünk az államnak, akkor 
abból miért nem jut a BKVnak néhány 
tíz milliárd egy évben a közösségi közle
kedésre. Stadionépítésekre, haveroknak 
leosztott kommunikációra, tökéletesen 

információmentes, ámde méregdrága 
kamutanulmányokra, értelmetlen óriás
plakátokra van pénz, de arra, hogy a kö
zösségi közlekedés működjön, arra nem 
jut! Arra, hogy legyen elég hókotró az 
utakon, kréta az iskolákban, működje
nek a villamos megállókban a mozgó
lépcsők, arra sem jut. 
Pedig lehetne ezt a várost normálisan, 
tisztességesen működtetni, fejleszteni, 
vezetni. Csak ehhez nem ártana, ha a 
kormány és a főfideszesek nem egy „bű
nös várost” látnának Budapestben, ha
nem az ország fővárosát, amely, ha jól 
működik, lehetőséget teremt az ország 

számára is. Ha volna politikai akarat a 
kormánypártban, akkor menne minden, 
mint a karikacsapás. Ők vezetik a kerü
leteket, többségben vannak a Fővárosi 
Közgyűlésben, fideszes a főpolgármes
ter, s ha nem is kétharmad, de bőséges 
többségük van még az országgyűlés
ben. A gazdasági válság elmúlt, az óriás
plakátjaik szerint „Magyarország job
ban teljesít!”. Tehát forrás is lenne 

évtizedek elmaradásának felszámolá
sára, fejlesztésekre pedig érkeznek az 
uniós euromilliárdok. És még sem teszik! 
Miért nem? Csak. Mert a vezér így akar
ja.
Budapest pedig fuldoklik, végképp lero
had és olyan folyamatok indulnak el a 
város életében, amit aztán nagyon ne
héz lesz megfordítani.
De azért hallunk jó híreket is: az ifjú titá
nokat nagy elánnal keblére emelő Tar
lósnál ezek a a fiatalemberek nagyon 
hamar kegyvesztetté válnak, lásd Vitézy 
Dávid tanulságos esetét. Eddig Kocsis 
Mátét emlegették Tarlós István utódjá
nak, csakhogy újabban a főpolgármes
ter meglebegtette indulási szándékát. 
Ez pedig azért jó hír, mert legutóbb Bok
ros Lajos hátrakötözött kézzel és ke
mény ellenszélben is szépen megszo
rongatta, képzeljük csak el, hogy egy 
profi baloldali jelölt csatába száll vele!
Végre kiderülne, hogy Budapest balol
dali város!

Gy. Németh Erzsébet
A Fővárosi Kőzgyűlés képviselője,  

a DK elnökségi tagja

Stadionépítésekre, haveroknak leosztott kommunikációra, tökéletesen 
információmentes, ámde méregdrága kamutanulmányokra, értelmetlen 

óriásplakátokra van pénz, de arra, hogy a közösségi közlekedés működjön, arra nem 
jut! Arra, hogy legyen elég hókotró az utakon, kréta az iskolákban, működjenek a 

villamos megállókban a mozgólépcsők, arra sem jut. 
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Haptákban állva, avagy amikor  
tarlós István őfőminisztersége elé járult

Mit is jelent csepelinek lenni?

Azon a decemberi reggelen főpolgár
mester urunk felvette legszebb öltönyét, 
fényesre pucolta cipőjét, majd elzarándo
kolt nagykirályunkhoz a várba. Bocsánat, 
még nem oda, egyelőre a parlamentbe. 
Azt nem tudjuk, hogy előszobáztattáke, 
vagy azonnal fogadták.
Azt viszont pontosan tudjuk, hogy a BKV 
finanszírozását jó királyunk nem tartotta 
meggyőzőnek, és azt mondta: „ezt neked 
kell megoldani, Pistám”. Az a csekély 20 
milliárd forint, ami hiányzik (egy mindig 
üresen álló stadion ára...) nem jár a bu
dapestieknek. Tarlós rögtön bosszúnyi
latkozatot tett: akkor majd csak a város 
határáig jár a BKV, így 16 milliárd forint
tal kevesebbe kerül a budapestieknek az 
üzemeltetés. A nemzetgazdasági minisz

Ahhoz ugyanis, hogy egy ilyen, a nép
lélektanba tartozó kérdésre az ember 
megfeleljen, igen sok ismeretet, tudást 
és élettapasztalatot kellene maga mö
gött tudnia. Hidas Antalnak sem sikerült, 
amikor megírta a Vörös Csepel című 
mozgalmi induló szövegét. Valójában 
nem is a csepeliek lélektanát akarta 
megfejteni a szövegíró, hanem egy a 
munkásokat lelkesítő, harcba hívó indu
lót szeretett volna írni. 
Ezt pedig kitűnően megoldotta.

A „Vörös Csepel” meg itt maradt nekünk, 
lehet mondani: itt maradt rajtunk!
Ez a megjelölés annyira ránk égett, 
hogy nem is érdemes ellene tiltakozni. 
Az ember és csoport legtöbbször nem 
az, amit magáról képzel, vagy hévvel 
állít, hanem az, aminek látszik, amit a 
külvilág hisz róla. Ha, Csepelről minden
kinek a „Vörös Csepel” jut eszébe, akkor 
jobb ezzel nem vitatkozni. Főleg akkor 

sokszor lehet hallani a kérdést. A nagyon kézenfekvő és könnyű kérdésre azonban igen nehéz 
válaszolni. legutóbb Borbély lénárd csepeli polgármesternek tette fel ezt a kérdést  

egy másfél órás tévéműsor keretében barátságosan Bayer zsolt újságíró, aki egyébként nem éppen 
barátságosságáról ismert. A kérdésre a polgármester nem is tudott felelni. 

térium persze egyből kijelentette, hogy 
biza nem úgy van az: – galád budapesti
ek, finanszírozzátok csak az agglomerá
cióból bejárókat, noha az állam egy 
fillért sem ad. Miközben a budapestiek 
naponta 9 milliárd adót fizetnek a költ
ségvetésnek, és annyi nem jár nekünk, 
hogy háromnapi adó ide folyjon be. 
Lehet, hogy csak én érzem megalázónak 
a helyzetet?
Miért nem lehet ezt az országot úgy ve
zetni, hogy működjön a BKV? Miért kell 
minden évben Orbán Viktor színe elé já
rulni és könyörögni? 
Más.
A múltkori számban írtam arról, hogy a 
kőbányai MSZP szövetségeshez méltat
lan módon nem állt ki a helyi DK mellett 

a bizottsági helyek elosztásánál. Egy 
szava sem volt, amikor a szövetséges DK 
egyetlen bizottsági helyet sem kapott a 
Fidesztől. Sőt az MSZP még a plusz fel
ügyelő bizottsági helyet is elfogadta, s 
eszébe nem jutott, hogy a szövetséges 
érdekében szót emeljen. A helyi sajtó 
nem átallotta ezek után azt írni, hogy 
milyen barátság az a DK részéről, hogy 
képes ezt szóvá tenni? Nos, talán nem 
inkább azt kellett volna megkérdezni az 
MSZPtől, hogy ugyan már miért nem állt 
ki szövetségese mellett? Érdekes a mi vi
lágunk. Annak kell védekeznie, aki elég 
bátor felemelni szavát az igazságtalan
ság ellen. 

DK tűrjél? Hát nem!
Élő Norbert

a DK elnökségi tagja

nagyon szerencsétlen ellenkezni, ami
kor az új címerszövegbe meg beleírták: 
„a hazai ipar fellegvára”. Ez azt jelenti 
(helyesen), hogy itt alakult ki és szerve
ződött elsők közt az országban az ipar 
és vele a munkásmozgalom. 

Ezért mondták Csepelről, hogy vörös! 
Ennek kéne lennie ma is. És ez is lenne, 
ha 2010 előtt ezt el nem bökjük! Már
mint baloldalinak, a dolgozók képvise
letét vállaló pártok által irányított tele
pülésnek! 
Ahogy a tradicionális munkáskerületek 
(Angyalföld, Kispest, Erzsébet) „vörösek” 
maradtak, a leegyszerűsített értékelé
sek szerint Csepelnek is annak kellett 

volna maradnia, mert ez tükrözné azt, 
amit az országban képzelnek róla! 
Mégse maradt, sőt másodszor is nyert a 
jobboldal. 
Lehet hallani, hogy megérdemlik a cse
peliek a sorsukat, mert nem a baloldalra 
szavaztak.
Nem értek egyet ezzel az állítással! Na
gyon leegyszerűsítő és felelősségelhá
rító ez a gondolat. Demokrataként meg 
vagyok győződve, hogy az emberi kö
zösségek a valós ismeretek birtokában 
a lehető legbölcsebb döntést hozzák. 
Az a mindenkori hatalom felelőssége, 
hogy a valóságot, és ne egy képzelt vi
lágot mutassanak. El lehet ferdíteni a 
nép bölcsességét, ha gátlástalan mód
szereket alkalmaznak befolyásolásukra 

A haveri kör és a szimpatizánsok előnyhöz juttatása, 
a nem teljesítményelvű esélyteremtés, pazarló 

javadalmazások mondjuk csak ki: nemzetellenes  
cselekedetek. Rádásul Csepelen különösen karakteresen 

tapasztalható az urizálás, a vezetői elvtelenség. Itt 
nem politikai irányvonalakkal, hanem gyenge emberi 

jellemekkel állunk szemben! 

(ingyen osztogatások, megfélemlítések, 
kirúgási fenyegetések). De még ilyenkor 
sem mondható, hogy a nép a hibás, mert 
a felelősség azé, aki elferdítette, kifordí
totta az eredeti akaratot. A választások 
akkor legitimek, akkor képezik le a nép 
bölcsességét, ha az emberi tapasztalat 
valóságát tükröző döntéseket hozhat, és 
nem manipulált véleményt mutat. 
Ebben a kérdésben egyesek igen sáro
sak lettek Csepelen! 
A választókat hibáztatni felesleges. 
Ahogy a hibáknak, bűnöknek van meg
nevezésük, úgy a hibásoknak és bűnö
söknek is vannak neveik. 
Ők a felelősek, nem a csepeli választók! 
A populista vezetésnek az a specia
litása, hogy nem beszél programról, 
stratégiáról, hanem csak jelenségek
ről, népszerűnek tűnő, ámde felszínes 
intézkedésekről. Nincs program, nincs 
mihez viszonyítani, nincs, amit számon 
lehet kérni! Ilyen körülmények között 
csepelinek lenni, értékeket képviselni 
igen nehéz. 

Horváth Gyula
a DK csepeli önkormányzati  

képviselője,  volt alpolgármester
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szavaink már vannak,  
most a tettek ideje érkezett el

növekedünk, növekedünk? Mármint a 
Demokratikus Koalícióra gondolok. 
Szerencsére a Demokratikus Koalíció 
megalakulása óta folyamatosan, ráadá
sul egyre dinamikusabbann növekszik. 
Ma már több mint tízezer taggal 1071 te
lepülésen vagyunk jelen, s a 106 válasz
tókerület egyikéből sem hiányzunk.
A választások eredményekképpen az eu
rópai és a nemzeti parlamentben, illetve 
sok megyei, települési önkormányzatban 
vannak már képviselőink. Aktívan részt 
veszünk a közéletben, falvakban és vá
rosokban egyaránt. Alig pár év alatt elér
tük azt, hogy a DK országos lefedettségű 
párt lett, most már tartósan több mint 
félmillió támogatóval. Ezt egyetlen újon
nan létrehozott baloldali párt sem tudta 
elérni, de még csak megközelíteni sem. 
És a DK még csak most kezd lendületbe 
jönni! Szeretnénk ugyanis továbblépni, 
még több településen csoportot alakíta
ni. Várjuk a csatlakozni szándékozókat, 
de minden tagunkat arra bíztatok, hogy 
ha kisebbnagyobb falvakban még nem 
vagyunk jelen szervezetten, akkor ke
ressék a választókerületi elnökünket, és 
hozzák létre, alakítsák meg a DK helyi 
szervezetét. Én mindig szívesen megyek 
ilyen alakuló megbeszélésekre, szeren
csére már nagyon sokszor volt erre alkal
mam. Az elmúlt években nagy öröm volt 
megtapasztalnom, hogy Magyarorszá
gon ugyancsak sokan vannak, akik tenni 
akarnak egy élhető Magyarországért – és 
épp ehhez nyújt segítséget a DK. Várunk 
is a pártunkba mindenkit, akik egy olyan, 
sokak Magyarországában akarnak élni, 
amelyet tiszta kezek irányítnak. 

Februárban kongresszus, milyen tenni
valók állnak előttünk?
A DK egyértelműen a bérből és a fizetés
ből élők, illetve a kényszervállalkozók 
mellett áll, mi vagyunk Orbán maffiaál
lamával legkeményebben, megalkuvás 
nélkül szemben álló rendszerellenzéki 
párt. Határozott véleményem, hogy a 
kormány minen egyes hivatalban töltött 
napjával kárt okoz, és ennek következ
ménye az lett, hogy a magyar gyerekek, 
magyar családok többsége elveszítette 
a boldogabb jövő lehetőségét. Akik nem 
mehetnek drága svájci iskolába tanul
ni – mint Orbán Viktor lánya –, azoknak 
itthon kell tanulni, itthon, ahol lassan 
már nincs kréta sincs, nem csoda, ha még 

Varju Lászlóval, a DK alelnökével beszélgettünk

BorsodAbaújZemplén megye legjobb 
középiskolájának tanárai is nyíltan fellá
zadnak.
És ezzel egyáltalán nincsenek egyedül, 
hiszen ezt teszik azok a még itthon lévő 
orvosok is, akik a betegeikért aggódva 
segélykiáltásként írnak alá nyílt leve
leket, mert minden pusztul körülöttük, 

ha meg valamit mégis sikerül felújítani, 
akkor annak működtetésére nem marad 
már pénz. Mindez előrehozott választá
sokért kiált, de ehhez felkészültnek kell 
lenni, tudni kell mit akarunk és kivel.
Azt viszont pontosan tudjuk már most, a 
kongresszus előtt, hogy a Demokratikus 
Koalíció elsősorban jövőt, esélyt kínál a 
családoknak azzal, hogy programot ír és 
februári kongresszusán döntünk arról, 
mit kell tenni az orbanizmus után; hogyan 

teremtünk jobb életet Magyarországon. 
Azt is tudjuk, hogy a gyerkeinknek bizto
sítani kell a továbbtanulási lehetőséget a 
gyerekemnek, tisztességes megélhetést 
adó munkahelyeket kell kikényszeríteni, 
a kivándorlás – pontosabban elmenekü
lés – helyett jövőt kínálunk. Unokák nél
küli ország lettünk a Fidesz alatt! 

Egy program még ritkán okozott töme
ges eufóriát, de azért lehet olyan eleme
ket találni benne, amelyekkel meg lele
het mozdítani az embereket. Mondanál 
ilyeneket, vagy ez még korai?
Nem korai, mert a párton belül majdnem 
egyéves előkészítő munka folyik közel 
500 szakember közreműködésével, így 
elképzeléseink már ajánlattá formálód
tak.Február közepére mindenki megis
merheti ajánlatunkat, amely reméljük 

vonzó lesz az ország többségének. Azok
nak, akik ma nem kegyeltjei ennek a kor
mánynak. Azoknak, akik nem kaphatnak 
baráti hitelt az Exim Banktól; azoknak 
akiknek nem jutott trafik és nem jutott 
a magyar földből néhány száz hektár; 
azoknak, akinek véletlenül nem jutott 
egy árva kaszinó sem… A többieket fel
falta a kisgömböc.
Annyit elárulhatok, hogy mindent más
képp csinálnánk, mint a Fidesz–KDNP 
Lendület és piac kell a gazdaságnak, 
beruházásokra van szükség, méltányos 
jövedelmre és átlátható adórendszerrre. 
Emlékeztek, hogy Orbán söralátét mé
retű adóbevallást ígért. Csak azt nem 
mondta, hogy ez lesz a világ legnagyobb 
söralátéte… Az egyik legfontosabb prog
rampontunk az egészségügy rendbeté
tele, amit a Fidesz 2008ban elszabotált, 
hogy azóta minden sokkal rosszabbá vál
jon. Mert ahogy nálunk vidéken mondják: 
csak egészség legyen, a többit majd 
megvesszük…

2016ban választási félidő lesz, milyek 
legfontosabb tervek erre az évre?
Az Orbánrendszer leváltása és lebon
tása igen nagy feladat – ehhez további 
segítőtársakra van szükség. Elsősorban 
azokra az emberekre gondolok, akik 
meghallják a „Merjetek demokraták 
lenni” hívó üzenetet a röpiratból, készek 
és képesek a cselekvésre. Szavaink már 
vannak, most a tettek ideje érkezett el, 
gyülekeznünk kell! Demokrata csopor
tokra van szükség minden faluban, vá
rosban. Szervezkedjetek, hiszen a rogáni 
propaganda, akit lehet megfélemlít, akit 
kell, azt felvásárol. Ma már a sokak Ma
gyarországa rosszul érzi magát ebben a 
hazában, mi ezen fogunk változtatni, újra 
érdemes és lehetséges lesz itthon élni. 

Mit tartasz DK a legnagyobbb kihívásnak 
Orbán legyőzése után? Van egy halvány 
tippünk: a töredezett baloldalt, noha ez 
már nem is annyira szétszabdalt, mint 
2010ben volt.
Akkor én már mást fogok fontosnak ítélni: 
kitárni szélesre az ország ablakát, kiszel
lőztetni a büdös, áporodott maffiasza
got, és elérni azt, hogy az így felszaba
dult országban – 198990hez hasonlóan 
– ismét a sokak vegyék kezükbe a közös 
jövő alakítását. Tartozunk ennyivel a 
gyermekeinknek, unokáinknak. 

Kiszellőztetjük az országból az áporodott maffiaszagot!
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Külügyeink

Egy efféle megközelítés azonban ma már 
nem elégséges. Egyrészt a globalitás 
stratégiai adottsággá vált, áldásaival és 
a benne rejlő kihívásokkal egyetemben. 
Nincs az az ország, mely képes lenne 
vagy egyszerűen csak merészelne bezár
kózni. Az izoláció ma már nem csupán 
rossz, de egyenesen életveszélyes meg
oldás. Másrészt a tízmillió magyarnak a 
„tartózkodási helye” hirtelen átlépte az 
eddigi kereteket: hazánk határa 2004 
óta nem Hegyeshalomnál, Párkánynál, 
Biharkeresztesnél vagy Letenyénél húzó
dik, hanem lényegileg egybeesik az uniós 
Európa határaival. 
A külkapcsolati dimenzió messze nem 
csak érdekeink védelmét és érvényesí
tését jelenti, hanem egy új kultúrát is, 
amely az Európai Unióban 500 millió em
bert fog össze egy közös társadalomban, 
s ha figyelembe vesszük a szemünk előtt 
kibontakozó, kizárólag geopolitikai di
menziókban értelmezhető óriási bizton
sági zónát – melynek része a 322 milliós 
Egyesült Államok és a 36 milliós Kanada 
is – az európai ember, s így minden ma
gyar polgár rádiusza még ennél is széle
sebb. Az eddig nemzetekre tagolt s így a 
partikularitás jegyében újra és újradefi
niált Európának vége. Nem akkor követ
kezett be ez a végzet, amikor megtörtént 

az unió jelentős bővülése, hanem jóval 
korábban, amikor megszületett a felis
merés, hogy 1914 és 1939 – a két nagy 
világégés – közvetlenül a nemzetállami 
létből fakadt, és őrültsége dacára min
den bizonnyal elkerülhetetlen volt.
Jean Monnet, az Európai Unió alapító 
atyáinak egyike – de hadd soroljuk fel 
a többit is: a német Konrad Adenauer, 

Pár nappal újévet megelőzően indította el a Demokratikus Koalíció 
Külügyi Kabinetje azt a szolgáltatást, mellyel az érdeklődők már 

a Facebookon is rálelhetnek azokra az elemzésekre, amelyek 
a világ helyzetét és a nemzetközi rendszer alakulásának útjait 

igyekeznek feltárni. Ez is jelzi, valami egészen újszerű vette 
kezdetét, hisz eddig a hazai pártok kizárólag olyan témákra 

igyekeztek koncentrálni, melyeknek magyar vonatkozása nem csak 
nyilvánvaló volt, hanem kizárólagos is.

a luxemburgi Joseph Bech, a holland 
Johan Willem Beyen, a brit Winston 
Churchill, az olasz Alcide de Gasperi, a 
német Walter Hallstein, a holland Sicco 
Mansholt, a francia Robert Schuman, a 
belga PaulHenri Spaak, az olasz Altiero 
Spi nelli –, Monnet tehát már 1943-ban 
megfogalmazta: „Nem lesz béke Euró
pában, ha államait a nemzeti szuvere
nitás jegyében állítjuk helyre a háború 
után... Európa országai túl kicsik, sem
hogy garantálni tudnák népeik számára 
a szükséges prosperitást és társadalmi 
fejlődést. Európa államainak föderális 
egységbe kell szerveződjenek...”

A DK Külügyi Kabinetje épp ezért kettős 
célt tűzött ki maga elé:
– egyrészt adaptálni az általa elérhető 
magyar közszellemet ahhoz a kultúrá
hoz, mely a nemzetállamot meghaladó, 
európai politikai valóságot tekinti saját
jának s üdvözítőnek ama közösség szá
mára, mely magyarként tekint önmagára. 
Ennek szellemében készült el a kabinet 
tagjainak közreműködésével a DK euró
pai stratégiája.
– másrészt olyan politika kialakítása a 
célja, amely a nyugati értelemben vett 
liberális demokráciáknak a sajátja, s 
amely szoros egységben tud együttmű

ködni minden más közösséggel, egyér
telműen definiált értékek és érdekek 
alapján. Ennek a törekvésnek eredmé
nyeként készült el időközben a DK külpo
litikai stratégiája.

Már mindebből is nyilvánvaló: e célok 
és szándékok szöges ellentétben állnak 
mindazzal, ami kormányzati szinten 

2010 óta zajlik Magyarországon, de az
zal szemben is, ami már 2010 előtt meg
valósult a Fideszmozgósította támo
gatói körben. Jóval 2010 előtt létrejött 
egy manipulált informális közösség, s ez 
elfogadta a Fidesz azon szándékát, hogy 
Magyarországot kiragadja a liberális de
mokráciák transzatlanti közösségéből, s 
visszavezesse egy olyan nemzetállami 
múltba, amelyben a magyarság kétszer 
is vereséget szenvedett az elmúlt évszá
zad alatt, addig elképzelhetetlen pusztí
tásokat szenvedve el. 2010–2015 között 
Magyarország ismét a jövendő vesztesek 
oldalára állt, amikor Putyin Oroszorszá
gát választotta tájékozódási pontként, 
amikor a polgárháború szélére sodródott 
Törökországban jelölte meg illiberális 
vízióinak forrását, és amikor – visszaadva 
a baltás gyilkost – a maffiaállam proto
típusaként számon tartott Azerbajdzsán 
kegyeit kereste. 
Egy demokratikus pártnak, mint ami
lyenként a DK önmagára tekint, ma vég
telenül egyszerű meghatározni egy em
berarcú külpolitikai irányt. Ugyanakkor 
végtelenül nehéz egy efféle irányzatnak 
érvényt szereznie a nacionalista és po
pulista közhangulat közepette. Végte
lenül egyszerű a demokratikus magyar 

érvelés annak szellemében, amit nemrég 
az Economist címlapja sugallt, mintegy 
„eszmefrontba” állítva a műveletlen 
amerikai elnökjelöltet, a francia Nem
zeti Front rasszista vezérét és a magyar 
miniszterelnököt. És mégis végtelenül 
nehéz fogást találni Putyin Budapestig 
guruló paksi rubelein, a maffiaállam gát
lástalanságán, a HorthyMagyarországig 
visszapörgetett időkeréken.
De nem lehetetlen!

Ara-Kovács Attila
A DK Külügyi Kabinetjének vezetője,  

a DK elnökségi tagja

Új undokok: Donald Trump, Marine Le Pen, Orbán Viktor

...ma végtelenül egyszerű meghatározni egy emberarcú 
külpolitikai irányt. Ugyanakkor végtelenül nehéz egy 
efféle irányzatnak érvényt szerezni a nacionalista és 

populista közhangulat közepette.
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Pár száz ember hitbizományként ke
zeli a milliók által előállított közja
vakat, amelyekből saját családjainak 
fenntartások nélkül juttat, ebből látja 
el bőséggel szűkebb támogatói körét 
befolyással és pénzzel, cserébe a fel
tétlen hűségért. Ebben a rendszerben 
az állampolgár megfélemlített, kiszol
gáltatott alattvaló. Magyarországon a 
gazdasági növekedés előnyeiből csak 
nagyon kevesen részesülnek, a több
ség büntetése a borzalmas helyzetben 
lévő egészségügyi és oktatási rendszer, 
a szociális háló szinte teljes hiánya és a 
jövőnélküliség mármár elviselhetetlen 
terhe. Ám Orbánék nem elégednek meg 
hazánk tönkretételével. Minden épeszű 
ember számára világos, hogy a világun
kat érő súlyos kihívásokkal csak széles 
körű nemzetközi összefogással lehet 
szembenézni, amihez szövetségesekre, 
mind több barátra és kompromisszu
mokra van szükség. A Fidesz azonban a 
nyugati szövetségi rendszer szétverését, 
külföldi barátaink elidegenítését tűzte 
ki célul. Magyarország mai kormánya 
úgy vezeti az országot, hogy ezzel el
árulja érdekeinket: időben egy gyalá
zatos múlt, térben pedig a diktatórikus 
Kelet felé taszít mindannyiunkat.

A „nemzeti együttműködésnek” hazu
dott rendszert, és annak hatásait is
merjük. Most viszont elkezdődött a De
mokratikus Koalíció programalkotása. 
Helyzetünk feltérképezésén túl tehát 
foglalkozunk azzal is, hogy mit és ho
gyan kell tenni kormányra kerülésünk 
esetén ahhoz, hogy helyreállíthassuk a 
demokratikus jogállamot, a szabályo
zott, de szabad piacgazdaságot, erősre 
kovácsoljuk a társadalmi szolidaritást, 
és visszavezessük az országot a nyugati 
nemzetek közösségbe. Már most együtt
működünk más politikai pártokkal, civil 
szervezetekkel, kutatóintézetekkel és 
szellemi műhelyekkel.

Mindez szükséges, ám korántsem elég
séges. Tudni kell, hogy hol tartunk, és 
mit teszünk, ha majd elérjük a célunkat 
kormányra kerülve: a bűnszövetkezet 
megbuktatását és teljes felszámolását. 
De arra is kell, hogy legyen stratégiánk, 
miképpen jutunk el odáig. A formális 
hatalomváltás nem lesz elegendő. Ké
pessé kell válnunk arra, hogy békés, 
demokratikus forradalom keretében 

2015ben Orbánék folytatták a szűk csoport által irányított fideszes bűnszövetkezet hatalmának megszilárdítását. Ez a kemény mag 
uralja a teljes közjogi rendszert, a nyilvánosságot, és döntő befolyással rendelkezik a gazdasági és a kulturális életre.

Az előttünk álló feladatokról

kiiktassuk a közéletből az oligarchák 
rendszerét. Máskülönben legfeljebb 
formális hatalomváltásra kerülhet sor, 
mert a mélyben érintetlenül maradnak 

azok az érdekszövetségek, amelyek a 
mai rendszer lényegét alkotják. Az el
múlt huszonöt évben jól láttuk, hogy 
hogyan épült ki és hálózta be az egész 
országot lassú, ám szívós munkával ez 
a bűnszövetkezet. Ha kisebb az ambí

ciónk, mint a maffiaállam felszámolása, 
akkor inkább most adjuk fel. A NERrel 
szemben nem lehet a hagyományos esz
közökkel felvenni a harcot. Kizárólag 

jogszerű, ám teljesen új eszközöket kell 
találnunk, máskülönben hosszú időre 
lemondhatunk a köztársaságról!

2016ban a jelenlegieken túl két alap
vető feladatunk lesz. Egyrészt körvona

laznunk kell azt a szövetségi rendszert, 
amely sikerrel indulhat neki a válasz
tásoknak, másrészt el kell kezdenünk a 
fideszes bűnszervezet minden eddiginél 
alaposabb feltérképezését. 

Csak olyan bátrakkal szabad szövetsé
get kötnünk, akik hozzánk hasonlóan 
készek és képesek szembenézni saját 
múltjukkal, nincsenek oligarchák jár
szalagján, és nem hajlandóak kiegyezni 
a jelenlegi hatalommal. Akármilyen fáj
dalmas is, félreérthetetlenül különbsé
get kell tennünk a tisztakezű jogállam 
feltétlen hívei és a bűnözőkkel kolla
borálók között. Csak egy ilyen hiteles 
szövetség kérheti a választásokon már 
sokszor átvert emberek bizalmát. Bá
ránybőrbe bújt farkasokra, magukat 
demokratáknak hazudó politikusokra 
nincs többé szüksége az országnak. Ne 
feledjük: a leendő demokratikus kor
mány mögött olyan emberekből álló 
parlamenti többség kell, amelynek de
mokrácia iránti elkötelezettségéhez és 
tisztakezűségéhez nem férhet kétség, s 
amely kellő határozottsággal hoz törvé
nyeket a bűnszövetkezettel szemben, a 
jogállam visszaállítása és megszilárdí
tása érdekében.

A polgárok belefáradtak a fideszesek 
mutyijairól szóló hírekbe. A maffia iga
zi ereje ugyanakkor nem az összehará
csolt luxusjavakban, hanem az emberek 
előtt elfedett céghálókban, határokat 
nem ismerő vagyonmozgásokban, a 
társadalom megfélemlítésére szolgáló 
intézményekben és a pár száz maffia
vezető összefogásában rejlik. Meggyő
ződésem, hogy amennyiben a fideszes 
bűnszövetkezet ma még ismeretlen 
viszonyrendszereit apró részleteiben si
kerül feltárni, százezrével lesznek olya
nok, akik az új információk hatására fel
emelik a fejüket, bátran ki merik fejezni 
véleményüket, és egy hiteles demokrata 
szövetség mellett teszik le a voksukat.

Elegendően vagyunk minden előttünk 
álló feladat elvégzéséhez, csak meg 
kell találnunk egymást, és bátran össze 
kell kapaszkodnunk. Ennyivel tartozunk 
a hazának. Veselkedjünk neki a munká
nak!

Kerék-Bárczy Szabolcs
a DK elnökségi tagja

Egy leendő demokratikus kormány mögött 
olyan emberekből álló parlamenti többség kell, 

amelynek demokrácia iránti elkötelezettségéhez és 
tisztakezűségéhez nem férhet kétség, s amely kellő 

határozottsággal hoz törvényeket a bűnszövetkezettel 
szemben, a jogállam visszaállítása és megszilárdítása 

érdekében.
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A remény és a jövő politikáját hirdetjük meg
Niedermüller Péter európai parlamenti képviselőt, a DK alelnökét kérdeztük

Milyennek látják a magyar kormányt 
Brüsszelben most, 2016 elején?
A magyar kormány megítélése az Eu
rópai Unión belül rendkívül rossz. Ma 
már sem az Európai Bizottságon, sem 
az Európai Parlamenten belül nincs 
mértékadó politikus, aki komolyan 
venné Orbán Viktort, illetve a magyar 
kormányt. Ennek egyrészt az az oka, 
hogy az Orbánkormány 2010 óta 
következetesen és szisztematikusan 
szembemegy a közös európai politi
kával. Másrészt a magyar kormány 
Brüsszelben tárgyaló politikusai 
egyszerűen nem tudják, hogyan kell 
viselkedni a nemzetközi diplomáciá
ban, gyakran a legelemibb kulturális 
készségeik is hiányoznak. Egyszerűen 
nem érnek el egy bizonyos szintet. 
Udvariatlannak, faragatlannak, kul
turálatlannak tartják őket, ami nem 
segíti, hanem tovább nehezíti a pár
beszédet. Magyarország ma a partvo
nalon kívül van.

A migránsválságot a kormány ügye-
sen használja a hazai korrupció elfe-
désére, de közben uniós vizsgálatok 
folynak ellenünk. A DK támogatja 
az Európai Ügyészség felállítását, 
te magad is többször felszólaltál ez 
ügyben az Európai Parlamentben. 
Miért tartod ezt fontosnak?
Mindannyian pontosan tudjuk, Ma
gyarországot 2010 után foglyul ej
tette a korrupció. Jellemző és mé
lyen leleplező Lánczi Andrásnak, a 
Századvég Alapítvány elnökének a 
minapi nyilatkozata, amely szerint 
az, „amit korrupciónak neveznek, az 
gyakorlatilag a Fidesz legfőbb poli
tikája”. Hát hogyan lehet a korrupció 
egy magát demokratikusnak gondoló 
párt „legfőbb politikája”? Ha fontos, 
hogy a hazai vállalkozói réteg meg
erősödjön, akkor annak miért a kor
rupció a megfelelő eszköze? De ezek 
csak retorikai kérdések. Tudjuk, hogy 
nem erről van szó, nem a „hazai”, 
hanem a „Fideszközeli” vállalkozói 
réteg megerősödése, a Fidesz gazda
sági holdudvarának a monopolhely
zetbe hozása az elsődleges – gyakran 
törvénytelen eszközökkel. És azt is 
tudjuk, hogy ezek az előnyös hely
zetbe hozott cégek aztán a befolyó 
összegek egy részét visszajuttatják a 
kormánypártnak. A DK ezekben a kor
rupciós ügyekben számos alkalom
mal fordult az ügyészséghez, ahol 

azonban nem történt semmi. Éppen 
ezért Molnár Csaba barátommal és 
kollégámmal több alkalommal is az 
OLAFhoz, az Európai Csalás Elleni 
Hivatalhoz fordultunk. Ez a hivatal 
azonban csak a nyomozást folytat
hatja le, az ügyészi munka az adott 
ország feladata. Polt Péter viszont az 
égadta világon semmit nem csinál, 
tudatosan elszabotál mindent – igaz, 
ezért fizetik. Ha viszont van független 
Európai Ügyészség, amely határo
zottan fellép a korrupció ellen, akkor 
Európában sehol sem lesz arra mód, 
hogy párt vagy kormányérdekektől 
függjön az ügyészi munka.

A társadalompolitikai kabinet veze-
tőjeként mit tartasz a legfontosabb-
nak megváltoztatni egy Orbán utáni 
Magyarországon?
A program lényegi részét alkotja a 
párt társadalompolitikai elképzelé
se. Egy összehangolt rendszert fel

építeni, amely magában foglalja az 
oktatás, a foglalkoztatás és a szoci
álpolitikát. Olyan politikát kívánunk 
folytatni, amelyben minél kevesebb 
ember függ az állami segélyektől, mi

nél többen kapnak magas színvonalú 
képzést, és jutnak ennek megfelelően 
biztos megélhetést jelentő munkahe
lyhez. Csak a képzésre, oktatásra, az 
„okos gazdaságra” épülő politikának 
van jövője. Ugyanakkor tudjuk, hogy 
az Orbánkormány politikájának kö
vetkeztében ma közel 4 millió pol
gártársunk él a szegénységi küszöb 
környékén, de leginkább az alatt. 
Különösen súlyos a mélyszegénység
ben élők helyzete. Ezért javasoljuk 
bevezetni a feltételhez kötött garan
tált családi minimáljövedelmet, ami 
nem ugyanaz, mint a feltétel nélküli 
alapjövedelem. Lényege az, hogy a 
legszegényebb családok esetében az 
állam kiegészíti a család jövedelmét 
(ebbe beletartozik minden, a család
nak járó juttatás) egy, a családtagok 
számától függő minimális szintre. A 
minimum számítási alapja a fogyasz
tási egységenkénti havi 50 ezer Ft 
jövedelem. Ez egy egyedülálló ese
tében 50 ezer Ft, egy kétgyermekes, 
két szülős család esetében 135 ezer 
Ft havi minimumot jelent. A garantált 
családi minimáljövedelem nem a jö
vedelem pótlására, hanem annak ki
egészítésére szolgál. Folyósításának 
előfeltétele a családsegítő és foglal
koztatási szolgálatokkal, az iskolával, 
az egészségügyi intézményekkel való 
folyamatos együttműködés. 

Térjünk ki egy kicsit a közmédia hely-
zetére, hiszen itt évi 80 milliárdból 
működtetnek párttelevíziókat és -rá-
diókat.
A közmédia jelenlegi formájában el
fogadhatatlan, tarthatatlan és szük
ségtelen. A közszolgálati televízió az 
utóbbi években a silány pártpropa
ganda eszközévé vált, ezt jelenlegi 
formájában meg kell szüntetni. Mára 
a médiában egyébként is uralkodóvá 
vált az egyoldalú hírkormányzás, az 
elhallgatás, az öncenzúra és a színvo
naltalanság. Első lépéséként meg kell 
szüntetni a jelenlegi Médiatanácsot, 

valamint a Nemzeti Média és Hírköz
lési Hatóságot. A mindenkori parla
menti többségtől függetlenül kell ga
rantálni a médiát felügyelő szervezet 
kiegyensúlyozott összetételét, jogi, 
pénzügyi, politikai függetlenségét. 
Röviden: gyökeresen át kell alakítani 
a jelenlegi rendszert, újra meg kell te
remteni Magyarországon a mindenki 
számára hozzáférhető, kiegyensúlyo
zott médiavilágot.

Mit vársz a DK programhirdetésétől?
Sokat, de ami most nyilvánosságra ke
rül, az egy javaslat, amit a február 13-i 
kongresszusig részkongresszusokon 
fogunk a párt tagságával megvitatni. 
Itt mindenki elmondhatja a vélemé
nyét, de tehet konkrét javaslatokat 
is. Ezeket az elnökség megvitatja, s 
aminek jelentős támogatottsága van 
a párton belül, és összhangban áll a 
párt progresszív törekvéseivel, azt be 
fogja venni a programba. A program 
elkészítésének ez a módja nagyon jól 
mutatja, hogy a DK mélyen demokra
tikus párt.
Olyan javaslatot terjesztünk elő, 
amely elkötelezett a szolidaritást, 
esélyteremtést, befogadást támoga
tó, egyértelmű morális elvekre épülő 
politika mellett. Programjavaslatunk 
egyszerre szolgálja a progressziót, 
a modernizációt, a társadalmi igaz

ságosságot és a mindenkinek járó 
szociális biztonságot. Azt is mondhat
nám, a remény és a jövő politikáját 
hirdetjük meg. Magyarországon ma a 
korrupció, az egyre inkább erőre kapó 
nacionalizmus, a többség zsarnoksá
ga, a mindennapi élet szabadságának 
korlátozása, a növekvő szegénység 
mind több embertől veszi el a nor
mális emberi élet reményét, teszi az 
életet kilátástalanná. Mi azonban azt 
valljuk, megvan a lehetősége annak, 
hogy leváltsuk a mai rendszert, és ki
szabadítsuk az államot a korrupció 
fogságából.

Mindannyian pontosan tudjuk, Magyarországot 2010 után 
foglyul ejtette a korrupció. A DK ezekben a korrupciós 

ügyekben számos alkalommal fordult az ügyészséghez, 
ahol soha nem történt semmi. Polt Péter tudatosan 

elszabotál mindent, 
nem csinál semmit – de hát ezért fizetik.

8 • dk hírek – 2016. 1. szám 



A betegellátás valós szinterei azok a 
helyek, ahol megtörténik a beteg és az 
orvos találkozója, lett légyen az házior
vosi rendelő, szakrendelő vagy éppen 
kórház. A lényeg itt történik, a jobbítást 
szolgáló változásoknak tehát ezekre a 
területekre kell, hogy koncentrálódja
nak. A jelentős változásként beharan
gozott, 2015. április 1től életbe lépő 
új működési rend is ígéret maradt. Ösz
szességében tehát azt láthatjuk, hogy 
a betegellátó tagozatok szerkezeté
ben, azok hatékonyabb működtetése 
érdekében – 2010 májusát követően 
– semmilyen érdemleges változás nem 
történt.
Az idő múlásával dacoló, változatlan 
finanszírozás mára katasztrofális hely
zetet eredményezett. Leromlott állagú 
kórházak, hiányos és elöregedett mű
szerpark, alacsony fizetések, folyama
tosan újratermelődő kórházi adóssá
gok, sztrájkfenyegetettség és a betegek 
elégedetlenségét fokozó várólisták 
jelzik a csődbe csúszott ágazat valós 
helyzetét.

A társadalombiztosítási járulék helyére 
2011ben a szociális hozzájárulási adó 
lépett. A munkáltatók által befizetett 
ezen adóval a kormány tudatosan túl
tervezte a Nyugdíjbiztosítási alapot, 
melyből 2013-ban 153, míg 2014-ben 
már 184,7 milliárd forintot vett ki, és 
irányított át a központi költségvetés
be. Ezekből a hatalmas összegekből az 
egészségügy semmit sem kapott!
Gyakran elhangzó állítás, hogy az elő
ző kormányok soha nem költöttek any
nyit egészségügyre, mint a jelenlegi. 
Elhangzik ennek alátámasztására egy 
bizony nagyon komoly összeg, neveze
tesen 500 milliárd forint. Ez igaz, miként 
az is, hogy ebből az összegből mintegy 
50 milliárd a jelenlegi kormány része
sedése, mivel a többi, azaz 450 milliárd 

bizony európai uniós támogatás. Mivel 
ezt a támogatást az elmaradt térségek 
–és ebbe a főváros nem tartozik bele 
– felzárkóztatására lehetett fordítani, 
ezek az egyébként indokolt és szüksé
ges beruházások vidéken valósultak 
meg. Ez a hatalmas összeg tehát – 
ahogy a Magyar Orvosi Kamara elnöke 
megfogalmazta – betonba öntötték.
Ma már a betegellátásban a tényszerű 
ráfordítás és annak állam által történő 
megfizetése (OEP finanszírozás) jelen
tősen eltér egymástól, alapját képezve 
a kórházi adósságok keletkezésének. 
Mivel a finanszírozás tartalmazza a bé
reket is, így nem nehéz megállapítani, 
hogy bizony nem telik sokra. Az utóbbi 
időben történt béremelések összegét 
– melyek az orvosok, gyógyszerészek 
és egészségügyi szakdolgozók kiván
dorlását voltak hivatva csökkenteni – 
a finanszírozástól függetlenül kapják 
az intézmények. Azonban ezeknek az 
emeléseknek a reális értékét az adja, ha 
az így kialakult nettó béreket a nemzet
gazdasági átlaggal vetjük össze, hiszen 

a béremelések folyamata értelemsze
rűen más ágazatokat is érint. 
Ha valós helyén értékeljük ezeket a 
béremeléseket, bizony azt kell megál
lapítanunk, hogy a menyasszony nem 
is annyira szép. A nyugati országokhoz 
viszonyított alacsony bérek, az ágazat
tal kapcsolatos bizonytalanság, a poli
tika bizalmatlanságot és félelemkeltést 
generáló viselkedése miatt ma naponta 
3 orvos és 2 szakdolgozó hagyja el az 
országot. 2010 és 2015 első féléve kö
zött 5851 orvos hagyta el az országot, 
ez csaknem annyi, mint amennyien 
(8080) jelenleg az állami kórházakban 
dolgoznak. 26 ezer szakdolgozó hiány
zik a rendszerből, ami napjainkra talán 
még nagyobb problémát jelent, mint 
az orvoshiány. Különösen fenyegető az 

alapellátásban kialakult helyzet, ahol 
a jelenlegi 6331 háziorvosból 4500 
már 50 év fölötti, illetve 38 százalékuk 
betöltötte a 60. életévét. 35 évnél fia
talabb háziorvosból alig 200 találha
tó a rendszerben. Már jelenleg is több 
mint 300 háziorvosi praxis feltöltetlen. 
Az utánpótlás hiánya és a háziorvosok 
magas átlagéletkora miatt ezen a terü
leten tragikus kép rajzolódik ki.
Ez a reménytelen helyzet jellemzi a ma 
egészségügyét. A Demokratikus Koa
líció programja azt tartalmazza, hogy 
az emberekről történő gondoskodás, a 
betegellátás ügye végre elfoglalhassa 
méltó helyét egy demokratikus ország 
életében. Az egyik legfontosabb lépés, 
hogy az egészségügyet minisztériu
mi szinten kell szervezni és irányítani. 

Az azonnali feladatok közé tartozik a 
munkabérek lépcsőzetes és fokozatos 
emelése, illetve az életpályamodell 
kidolgozása és bevezetése. Úgy a bér
emelés, mint az életpályamodell vo
natkozásában viszont szorosan együtt 
kell működni a szakmai szervezetekkel. 
Ugyancsak rendezni szükséges a finan
szírozás és az amortizáció mindmáig 
megoldatlan problémáját. És talán a 
legfontosabb feladat, a ma legtöbb 
problémát okozó humán erőforrás 
elégtelenségének megszüntetése, az 
egészségügyi dolgozók önbecsülésé
nek és társadalmi megbecsültségének 
a helyreállítása. 

László Imre
A DK Egészségügyi Kabinetjének 

vezetője

Reménytelen helyzet jellemzi a ma egészségügyet. A Demokratikus Koalíció 
programja szerint az azonnali feladatok közé tartozik a munkabérek emelése!

Hallgatom a miniszterelnök-helyettes optimizmustól áthatott nyilatkozatát az egészségügyről, de sehogy sem tudom 

megérteni, miről is beszél. „Keményen dolgozunk a jobbításán és soha nem költöttek rá annyit korábban,  

mint amennyit mi a közelmúltban” – mondja. A kormány másik tagja azt a jelentős béremelést emeli ki, melynek 

eredményeképpen csökkent az egészségügyben dolgozók külföldre történő kiáramlása. A számok, a csúsztatásoktól mentes 

és valós közegükben értékelt számok azonban a maguk makacsságával mást, egy összeomlás irányába mutató súlyos 

helyzetet jeleznek.

QuO VADIs egészségügy?
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– A Százhalombattára tervezett gumifeldolgozóról tartott lakossági tájékoz
tatón nyilvánvalóvá vált, hogy a beruházás ezer sebből vérzik. A beruházó 
cég nem rendelkezik környezeti hatástanulmánnyal, a keletkezett koksz és 
olajszármazékok pedig komoly veszélyforrást jelentenek az itt élők számára 
– mondta Szabó Attila, a Demokratikus Koalíció képviselője még december
ben, majd bejelentette, hogy januárban a DK lakossági tiltakozást szervez 
a beruházás ellen. Szabó Attila hangsúlyozta, a környezetszennyezés és 

egészségkárosítás elleni tiltakozás nem pártpolitikai kérdés, de a DK jelen
tős tapasztalatot és infrastruktúrát halmozott fel ezen a területen az elmúlt 
évek során. A helyi aktivisták sok segítséget kapnak az országos szervezet
től, hogy sikeresen vihessék keresztül a lakossági tiltakozást.
A siker nem is maradt el, januárban több ezren vettek részt a városba ter
vezett gumihulladékfeldolgozó megépítése ellen – amely pár hete kiemelt 
kormányzati beruházás lett.

A DK segít megmenteni  
a százhalombattaiakat
A Demokratikus Koalíció százhalombattai szervezete legalább 4200 tiltakozó aláírást 
gyűjtött össze a városba tervezett gumihulladék-feldolgozó ellen. A több ezres tüntetésen 
Szabó Attila DK-képviselő kijelentette: a koksz és a keletkezett olajszármazékok nagyon 
súlyosan veszélyeztetik a városban élőket.

Szabó Attila  
a DK önkormányzati képviselője

Fotó: Török László
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A pártnak a fővárosi Blaha Lujza téren 
tartott hagyományos csomag osztásán 
a DK elnöke arról beszélt, hogy nem 
jó olyan országban élni, ahol ekkora 
különbség van a „nincsben élők” és a 
gazdagok között, mint Magyarorszá
gon.
 – Tudom, ez a fajta segítség csak egy 
korty víz és pár fogás étel az éhe
zőknek, nem lehet vele megoldani a 
problémát, de muszáj átélni azoknak 
az embereknek a szenvedését, akik 
már órák óta várják a ételcsomagokat 
– mondta a volt miniszterelnök. – El
lenzékben ennél sokkal nem tehet az 
ember – jegyezte meg.
Gyurcsány Ferenc, utalva a miniszter

elnök Fideszkongresszuson elmon
dott beszédére, azt mondta, az ételért 
sorba álló emberek nem látják a fele
melkedést és a sikeres országot. 
– Akik a tűz közelében vannak, azok 
gazdagodnak, azoknak jól megy – fo
galmazott –, de akik pedig kisodródtak 
az élet peremére, azok szenvednek és 
segítő kezet keresnek.
Még azoknak is nehéz, akiknek mun
kájuk van, mert vidéken 80100 ezer 
forintot keresnek az emberek, ennyi 
pénzből pedig nehéz a felemelkedés 
és a fiatalok támogatása.
A DK elnöke azt szeretné, ha olyan 
kormánya lenne az országnak, amely 
érti, hogy van felelősségünk egymás 

iránt, „és nem csak akkor vagyunk egy 
nemzet, amikor a Himnuszt énekel
jük”. – Ha feleannyi szolidaritást és 
szimpátiát érezne a kormány és a mi
niszterelnök ezekért az emberekért, 
mint amilyen hévvel védi a sajátjait, 
akkor ebből egy jobb ország lenne – 
hangsúlyozta. 
Gyurcsány Ferenc azt üzente, lesz még 
jobb Magyarország, lesz még olyan 
köztársaság, amely nemcsak díszei
ben mutatja önmagát, hanem minden
napi cselekedeteiben is.
A DK ezer csomagot állított össze tar
tós élelmiszerekből. A Blaha Lujza té
ren hosszú sorban álltak az emberek, 
hogy kapjanak belőle. 

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint nem jó olyan országban élni, ahol a kormány nem 
hallja meg a szegénységben élő emberek hangját. Gyurcsány Ferenc a párt hagyományossá 
váló decemberi élelmiszercsomag-osztása előtt azt üzente a választóknak, hogy lesz még 

jobb Magyarország.

lesz itt még jobb Magyarország!

AlAPjOGGÁ KEll tEnnI  
Az IntERnEtEléRést

A Demokratikus Koalíció digitális 
Magyarországot, digitális rend
szerváltozást szeretne és alap
joggá tenné az internetelérés 
lehetőségét. Gyurcsány Ferenc az 
Új Köztársaságért Alapítvány és a 
Szocialisták és Demokraták Prog
resszív Szövetsége EPképviselő
csoportjának Európa és Magyaror
szág esélyei a digitális versenyben 
című konferenciáján mondott nyi
tóbeszédet. A politikus arról szólt, 
hogy ingyenesen vagy jelképes 
összegért kell mindenki számá
ra biztosítani legalább egy olyan 
sávszélesség elérését, amelyik al
kalmas arra, hogy a felhasználók 
megnézhessék leveleiket vagy be
tölthessenek egy híroldalt.
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A helyi Fidesz és a Jobbik támogatá
sával állítottak volna szobrot a zsi
dótörvények egyik kidolgozójának 
Székesfehérváron. A Hóman Bálintot 
ábrázoló alkotásra 15 millió forintot 
adott az Igazságügyi Minisztérium (a 
támogatási szerződést 2015/45/214
es számon idén kötötte meg a tárca 
és az alapítvány), és közel 2 milliót a 
fehérvári önkormányzat. Hiába tilta
kozott több zsidó szervezet és a bal
oldali ellenzék, köztük Földi Judit, a 
DK önkormányzati képviselője is. Az 
egész alakos bronzszobrot a volt kul
tuszminiszter születésének 130. év
fordulóján, december 29én szerette 
volna felavatni az alapítvány, amely 
indoklása szerint Hóman Bálint – aki 
Székesfehérvár országgyűlési képvi
selője volt 1932 és 1945 között és máig 
a város díszpolgára – tudományos 
munkásságával is kiérdemelte azt, 
hogy így tisztelegjenek előtte. A két vi

lágháború közötti antiszemita minisz
ter szobrának pro   jekt jével azonban 
nemzetközi botrányt kavartak. Hóman 
egyrészt közreműködött a zsidótörvé
nyek előkészítésében és megszavazá
sában, másrészt még az önkényuralmi 
időszak törvényhozásának munkájá
ban is részt vett, Magyarország 1944
es német megszállása, sőt a nyilasok 
hatalomátvétele után is. Márpedig 
szintén a Fideszkormány által elfo
gadott alaptörvény preambuluma ki
mondja: Magyarország 1944. március 
19én elveszítette állami önrendelke
zését. Tehát Hóman Bálint, aki az utol
só pillanatig kitartott Szálasi Ferenc 
mellett és az oroszok elől német terü
letre menekült, a Nemzeti Együttmű
ködés Rendszerének alapdokumen
tuma szerint is a náci Németország 
kiszolgálójának minősül. Így jogosan 
nevezte például maga Lázár János 
is védhetetlennek és vállalhatatlan

nak Hóman politikai tevékenységét.  
A Demokratikus Koalíció többször is 
feltette a kérdést, hogy a támogatói 
szerződést ki írta alá, de ezidáig még 
érdemleges választ nem kaptunk. 

A DK június 12.e óta küzd az ellen, 
hogy egy antiszemitának szobra le
hessen Székesfehérváron, és nagyon 
köszönjük minden szervezetnek, tá
mogatónak, hogy mindvégig segítet
ték munkánkat.

Földi Judit, DK vk. elnök Fejér 12., önkor
mányzati képviselő, székesfehérvár

HóMAn VÁcOtt Is VIHARt VEt
Levélben fordultunk – az MSZP-vel 
és az Együttel közösen – Vác fideszes 
polgármesteréhez, hogy értse meg az 
idők szavát és változtassa meg a váci 
Hóman Bálint út nevét. Ahogy az egész 
országban sem, úgy Székesfehérváron 
és Vácon sem viselheti antiszemita 

politikus nevét semmilyen közterület. 
Hómant, mint a zsidótörvények egyik 
támogatóját, súlyos felelősség terheli 
több százezer magyar ember haláláért. 
Ez az ember tagja volt a nyilas háborús 
bűnös, Szálasi Ferenc parlamentjének 
is.
Most már a Hóman rehabilitációját tá-
mogató Orbán Viktor is meghátrált az 
ügyben és a hazai és nemzetközi nyo-
mást tapasztalva lemondott a fehér-
vári Hóman-emlékmű felállításáról.

Arra szólítjuk fel Fördős Attilát, Vác 
fideszes polgármesterét, hogy akár 
az első, soron következő közgyűlésen 
kezdeményezze a Hóman Bálint út ne-
vének megváltoztatását. Van bőven a 
magyar történelemben olyan szemé-
lyiség, aki méltó lenne erre a megtisz-
teltetésre.

Papp Éva
DK vk. elnök, Vác

teljes visszavonulás: nem lesz 
Hómanszobor székesfehérváron

Földi Judit, a DK székesfehérvári elnöke (k) és Mihályi Mónika, az MSZP helyi szervezetének elnökségi tagja (j) 
ősszel a szobor tervezett helyére láncolták magukat a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár előtt FOTÓ: MTI/I
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Koldusok, hajléktalanok, semmirekel
lők, mit keresnek itt, megérdemlik a 
sorsukat, én megdolgoztam a javai
mért, ők miért nem – ilyen gondolatok 
kavarognak a fejünkben.
Nem vesszük észre, hogy közben 
mindannyian koldusok vagyunk, csak 
mindenki különböző szinten. 
A földön fetrengőket, a társadalmon 
kívülieket már rég halálra ítéltük. 
MINDANNYIAN. Hiába mondunk 
mást, nyilatkozunk ittott sajtóban, 
tvben, interneten. Ne ámítsuk ma
gunkat! Amikor róluk nyilatkozunk, 
a legtöbbször magunkról beszélünk. 
Kolduslelkületű társadalom vagyunk.
Hiába adatott meg az önálló gondol
kodás és a cselekvés lehetősége, mi 
mindig valaki akaratának kívánunk 
megfelelni, hátha akkor több apró 
esik le a perselyünkbe. Retteg az al
kalmazott, nehogy rosszat írjon a 
Facebookon, vagy észrevegyék egy 
tüntetésen, pl. ellenzékibaráti társa
ságban, mert jó esetben felajánlják 

neki, hogy válasszon időpontot a fel
mondásra, vagy szüntesse meg min
den eddigi baráti kapcsolatát gyanús 
alakokkal, még akkor is, ha ezek gyer
mekkori barátságok, mert rossz fényt 
vet a cégre és a jövőben nem kap ál
lami megrendelést. Mindenki minden 
szinten behódol, mert az apró pénz is 
jobb, mint a semmi. Szervilizmus min
den szinten. Stróman cégeken keresz
tül dolgozik az ellenzék, mert hát, a 
forradalmat valamiből etetni kell. 
Pragmatizmus. Lemerülünk, hogy 
egyszer fel tudjunk jönni a felszínre. 

társadalom társadalomtudat nélkül
A munkásságot az elmúlt 25 évben 
folyamatosan letagadták, pedig a ter
melőeszközök fejlődése okán csak 
átalakult, eltávolodott a politika al
kotó vonalától. A tömegek számára 
úri huncutság lett a politika világa. Ők 
majd úgyis eldöntik a fejünk felett (vö.: 
Halmai–Sebestyén). Egy csőcselékünk 
van – idézzük Hofit. És ennyi… Inkább 

arra figyelünk, mit lehet olcsón kapni 
valamelyik áruházban, mennyi ideig 
nem szólnak vissza a közműszolgálta
tónál, hisz ráérünk akkor fizetni.
Ez a mindennapi élet valósága, nekünk 
ott fent ne pofázzanak demokráciáról, 
alkotmányosságról, lopásokról. Egy
formák vagytok mind. Nem számítunk 
rátok.
Társadalom társadalomtudat nélkül. 
Ha egy politikus valamit hibázik, ak
kor jól beszólunk neki, ezzel le is tud
tuk az ügyet. Intellektuális kielégülé
sünk zöme ezzel ki is merült. 
A tanult ember – esetleg lehet hívni 
értelmiségnek – rongyos, kopott ru
hában igyekszik fenntartani felsőbb
rendűségét. Valójában ki nem szarja 
le? Közben büszkeség tölti el, ha a ha
talomtól kap egykét megbízást, igaz 
a munka árát nem biztos, hogy kifize
tik, vagy csak hónapok után jut hozzá, 
de boldog, mert még nem felejtették 
el teljesen, mert ilyenkor fontosnak 
érzi magát, még akkor is, ha holnap 

jönnek hozzá a végrehajtók. Hajlong, 
hogy szolga lehessen kétes alamizs
náért. Valószínű, hogy ha az aluljáró 
mélyén egy tejfölös poharat maga elé 
tenne, akkor is ugyanannyit keresne, 
mint sokéves egyetemi stúdiumok el
végzése eredményeként. 
A kör bezárult. Csúszásunk a koszos 
aszfalton, az irodai bürokráciák út
vesztőiben mára megszokottá vált.

Mentális rongyosok
Kéregetjük az emberhez méltó életet 
a hatalom minden szintjén. Nem egy
szerűen az egyének vagyoni állapota 
jellemzi azt, hogy milyen ez a társa
dalom. Mentális rongyosok vagyunk 
mindannyian.
Nagy lehetőség rejlik abban, hogy fel
ismerjük mindezt, és egyszerre lépjük 
meg azt, amitől a megosztott érdekek 
és az egyéni félelmek béna koldussá 
tesznek.

Hazai András
Budapest 10. választókerületi elnök

Sietős lépteink során zavaró tényező a kéregetők, kis táblával ülő koldusok, 
hajléktalanok hada. A Budapest-világvárosi hangulat része ez. Beépült mindennapjainkba.

Kolduslelkű társadalom vagyunk?
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A DK segít – Baranyában is!

Az ÍGéREt FölDjE, ÁtÁnY

A DK Baranya 02 választókerület aktivistáiként 2015ben több faluban is jártunk. Ta
pasztaltuk, hogy sok ember rossz körülmények között él (a kormány, élén
Orbán Viktorral ezt persze tagadja). Karácsony előtt a Baranya megyei Berkesden 
tartottunk ruhaosztást, de jutott bőségesen gyermekruha is, köszönve a támogatást 
két komlói segítőnknek
Alig kezdtük el a csomagokat kipakolni a hosszú asztalsorra, megjelentek a várako
zók, és a zsákokból, dobozokból sietve szedték elő a ruhákat, cipőket. Látszott rajtuk 
a szegénység. Senki sem akart üres kézzel hazamenni. Mi magunk is segítettünk, ha 
megmondták mire van szükségük. A gyerekek szaloncukrot, narancsot, könyveket 
kaptak. Teherautónyi adományt vittünk, melyet pécsi, komlói szimpatizánsoktól, tag
jainktól kaptunk. 
A Demokratikus Koalíció 2011 óta folyamatosan gyűjt a környéken ruhákat, láb
beliket, könyveket. Jártunk már több ormánsági községben, Pécs több városrészében, 
2015 őszén pedig a Baranya 2. választókerülethez tartozó kistelepüléseket kerestük 
fel, így jutottunk el Szilágyra, Belvárdgyulára, Hásságyra, Ellendre, ebben az évben 
másodszor. Júliusban és augusztusban Pécsett és Berkesden meleg ételt fizettünk elő 
rászoruló iskolás gyermekeknek, tanszercsomagokat adtunk Pécsen, Komlón és Ber
kesden kisiskolások részére. Az emberek adományozó kedve töretlen, például Hás
ságyon egy kisteherautónyi ruhaneművel leptek meg bennünket.
Minden felkeresett településen többen is kifejezték aláírásukkal szimpátiájukat, saj
nos tagnak ritkán lépnek be, de ez érthető is az emberek szegénysége miatt.
Aminek örülünk, hogy nemcsak segítettünk rászoruló embertársainkon, de meg
ismertek bennünket. A Baranya 02 választókerület elnöke és elnökségi tagjai bebizo

nyították, hogy lehet rájuk számítani, örömmel vállalunk több feladatot is. Megjele
nése óta rendszeresen több száz, most már ezres nagyságrendben osztjuk a DK Hírek 
időszaki kiadványt, a pártelnök karácsonyi képeslapját is – minegyiket szeretettel 
fogadták és köszönték meg az emberek. 

Kovács Istvánné (Büki Anna)
a DK komlói szervezetének vezetője, Baranya 2. választókerületi elnökségi tag.

Ruhaosztás Berkesden

Immáron négy éve Átányi lakosként tapasztalom, hogy itt bizony nem ketyeg a vekker, mondhatnám 
úgy is, megállt az idő. Átány honlapján például egészen biztosan, mert olyan friss információ, mely 
a lakosság tájékoztatását szolgálná, nem nagyon lelhető fel. Egyedül a naptár, az óra és névnap 
működik naprakészen, ami azonban nem túl sok szolgáltatás egy önkormányzat honlapjától. 
Azt sem tudjuk, hogy a község lakossága fogy vagy növekszik? A község honlapján a lakosság száma 
1678 fő, míg a http://www.menetrendek.net/telepules_lakossaga/atany állítása szerint csak 1394 
fő. A rendszerben valahol elveszett 284 fő. No, sebaj, ez legyen a legkisebb gondunk. A nagyobb baj 
az, hogy a lakosság számának csökkenésével tűnnek el az ingatlanukon lévő épületek is. Pontosab
ban az épületek romjai megmaradnak, csak az tűnik el, ami fa, fém, vagy egyáltaláb megmozdít
ható. A romok aztán méltó hátteret biztosíthatnának egy háborús film forgatásához, ebben sokaz 
segítenének az aszfaltútjainkon fellelhető, néhol bombatölcsér nagyságú lyukak.
Nem dicsekvésképpen mondom, de van nekünk több utunkutcánk is. Rögötn itt van a főutca, II. Rá
kóczi Ferencről nevezték el, nem tudom, mit vétett szegény. A főút mellett található a polgármesteri 
hivatal, az állami, és egyházi iskolák, orvosi rendelő, patika, nyilvános telefon, közösségi ház, üzlet, 
posta. Gyakorlatilag majdnem minden olyan intézmény, létesítmény mely az itt élő emberek napi 
életviteléhez elengedhetetlen. Nagy átmenő forgalom van, de semmilyen figyelmeztető vagy korlá
tozó tábla nincs kihelyezve így veszélyeztetve az itt gyalogosan közlekedőket. Járda is hol van, hol 
nincs, mint a mesében. Ezen útszakaszon járnak a gyerekek iskolába, a betegek orvoshoz, és a hívők 
a templomba, mert az is ez út mellett található. A meglévő aszfaltutak állapota minősíthetetlen. 
Amit még meg lehetne menteni, azzal sem törődik senki. A belterületi elhagyott ingatlanok elha
nyagoltak, gazzal benőttek, illegális szemétlerakóvá váltak. Az idelátogatónak úgy tűnhet, mintha 
itt semminek nem lenne gazdája. De ez nem akadályozza meg Átány polgármesterét, hogy ezt írja 
a honlapra: „Kérem, ismerjen meg minket és több évszázados kulturális értékeinket. Figyelmébe 
ajánlom a népi építészetünket, néprajzi gazdagságunkat, a ritkaság számban található „négy di
menzióban” épített középkori műemlék református templomunkat, a „Kakas Ház” néven ismert, be
rendezett tájházunkat, két bel telkes település szerkezetünket, a „kőkoporsó” legendáját.
No komment! Ezek után ajánljam magunkat? 

Kutas Rudolf 
a DK átányi csoport vezetője, Heves 1. vk. 

sorozattal szeretnénk bemutatni Heves megye településeit. Halljuk, látjuk azokat a szerkesztett helyi riportokat, amelyekben a 
polgármesterek elmondják mennyire szép és jó minden! szeretnénk mi is ezt mondani. De amit látunk, az nagyon más! 
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Az elsötétített Dunaújváros

önkormányzati színjáték Komáromban Az elmúlt hónapok legnagyobb port 
felverő dunaújvárosi projektje az idén 
elvégzett közvilágítás rekonstrukció. 
Az ember azt gondolná, hogy nagyobb 
fényerejű és energiatakarékosabb lesz a 
felújított közvilágítás. De mindjárt más 
a helyzet, ha ezt egy fideszes önkor
mányzat valósítja meg… 
A teljes projekt költsége 238 millió volt, 
de a közbeszerzési eljárás eredménye 
nem is került az önkormányzati testület 
elé. A győztest saját hatáskörben a pol
gármester hirdette ki. 
A 2015 májusi közgyűlésben tettem szó
vá elsőként, hogy Dunaújváros fideszes 
polgármestere egy személyben eldön
tött egy 238 millió forintos projektet 
anélkül, hogy ezt a közgyűlés látta vol
na. Olyan céget hirdetett ki győztesnek, 
amely a pályázat kiírása előtt 3 hónap
pal vette fel a villamos tevékenységi kö
röket a cég által végzett munkák közé. 
Természetesen a helyi sajtó is felkapta 
kezdetben az ügyet, de kitartóan csak 
az egyetlen kritikus hangvételű helyi 
online médium, a www.castellum.do 

portál foglalkozott az üggyel. A helyi 
lakájmédia többi szereplője lassan el
halkult ebben a témában is.
A közvilágítás rekonstrukció nyáron 
megtörtént, szeptember elején tartot
tam egy éjszakai bejárást, ahol egyér
telműen kiderült: a város új közvilá
gítása élet és balesetveszélyes. Az új 
világításnak köszönhetően egyszerűen 
elsötétült a város. 
Ezután megtudtuk: az új lámpák fény
erőben csak a korábbi lámpák 35-55%-
át tudják produkálni, az önkormányzat 
által favorizált elektromágneses induk
ció elvén működő lámpatestek a létező 
leggyengébb teljesítményt nyújtották. 
Egy városházi köztisztviselő emiatt fel
mondott. 
Ma már veszélyes alkonyat után közle
kedni a városban: a dunaújvárosi fide
szes önkormányzat közés életveszélyes 
állapotba hozta a dunaújvárosi lakosok 
közlekedését. 

Besztercei Zsolt
A DK önkormányzati képviselője,  

Dunaújváros

BulIjÁRAt

A DK három szegedi önkormányzati 
képviselőjének – Kardos Irén, Berkesi 
Ottó és Binszky József – kezdeménye
zésére november utolsó hétvégéjén 
elindultak az úgynevezett bulijáratok 
a pénteki és a szombati éjszakai élet 
zárásaként, szombaton és vasárnap 
hajnali 2 órakor. A négy égtáj felé min
dig egy időpontban, egyszerre, egy 
helyről, hogy könnyen megjegyezhető legyen. Ez a helyszín pedig a Széchenyi tér–
Kárász utca találkozásánál lévő belvárosi buszmegállók. Két járat a híd felé, kettő 
pedig az ellenkező irányba fog elindulni.
A javaslat mellé egy emberként sorakoztak fel előbb a várost irányító baloldali frak
ciószövetség (MSZPDKEgyütt), majd a közgyűlés valamennyi pártjának képviselői 
is, lévén, hogy gyermekeink biztonsága nem lehet pártpolitikai kérdés. A bulijárat 
kihasználtságáról eddig nagyon pozitívak a vélemények: a buszra várakozó fiatalok
nak nagyon tetszett az ötlet, és egyre több szülő is jelezte már, hogy mennyire örül a 
kezdeményezésnek.

A Karácsony a Béke, a Szeretet és a Család ünnepe. De, milyen ünnep az, 
ahol éhes a gyomor, a hideg lakás, vádlóan szomorú a gyermekszem?  
A Demokratikus Koalíció Győriválasztókerületi szervezetében is a kará
csony már évek óta a segítésről szól, nem a politikáról. Komáromszky At
tila elnök kiemelt vállalása az volt, hogy  a segítő akciót szervezettebbé 
tegye. Az emberek megszólításában Glázer Tímeának köszönhetünk so
kat:  telefonjaira, taggyűlési felkérésére a tagok, támogatók, ismerősök és 
ismeretlenek mozdultak meg. Glázer Tímea meghatottan meséli minden 
aktivistának, mennyivel erősebb lett a DK. A kis irodai karácsonyfa alatt 
halmozódó ajándékok, adományok halmát nézve látható a segítő erőnk 
növekedése. Több embernek tudunk segíteni, ami öröm. Szomorú, hogy 
nem tudunk mindenkinek segíteni. Ezért küzdünk, hogy a mutyik országa 
helyett a létbiztonság és a valós esély országa legyünk!  

A DK az emberség pártja  
– s az emberek sokan vannak

Hatalmas propagandával hirdeti ön
magát a jobboldali városvezetés Ko
máromban. Dr. Molnár Attila fideszes 
polgármester ellenzéki korában még 
egy feketefehér havilapra is sajnálta 
az önkormányzati forintokat, most 
viszont teljes oldalas színes képek
kel ellátott magazinnal bombázza a 
lakosokat. Ellenzékben még ők köve
telték, hogy a testületi üléseket adja 
a helyi televízió, ma a fontos dönté
sek nagy részét rendkívüli üléseken 
hozzák, hogy ne láthassa a város. 
Közmeghallgatás is évente három 
volt a baloldali városvezetés idején, 
mindegyik este, hogy odaérjen rá, 
aki akar – most egy van, délután ket
tőkor. Volt, hogy több mint 30 perces 
beszédet mondott ellenzékben a je
lenlegi polgármester, most rendre 
utasít, vagy egyszerűen nem válaszol 
a feltett képviselői kérdésre. Ellenzé
kiek másfél perces vágott anyaggal 
szerepelhetnek a helyi tvben, ami 

után bevágják a fideszes véleményt, 
miközben két helyi adón szólhat a 
gyűlöletkampány, egy önkormányza
tiban és egy Fideszbarátban.
Az igazi önkormányzatiságot elvet
ték tőlünk. 

dr. Konczer Erik, a Komárom 
Esztergom megyei közgyűlés  

tagja, a KEM 3. vk. elnöke
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