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Biztosan akadnak, akik csak legyintenek egyet a DK 
dunaújvárosi 21 százalékán, ami egyáltalán nem 
mellesleg a második helyet is jelentette nekünk. 
Sok legyintgető és vállvonogató ember él ebben 
az országban, akik rutinszerűen legyintenek, ha 
a DK kerül szóba, jobb- és baloldalon egyaránt. 
Legyintettek, amikor létrejött a párt, mondták, 
egyszázalékos alakulat lesz, többszörösen 
visszaeső és megrögzött gyurcsányisták kicsiny 
klubja. 
Aztán alig két év alatt 5 százalék fölé nőtt a 
Demokratikus Koalíció, erre is legyintettek 
– noha valószínűleg már kevesebben –, sose 
lesz nagyobb, jövendölték. Az első önálló 
megméretésen, a 2014-es EP-választásokon 
országosan 10 százalékot kaptunk, Budapesten 
pedig a második legerősebb párt lettünk (több 
mint 13 százalékkal), s ezzel a fővárosban a DK 
maga mögé utasította az MSZP-t, az Együtt-PM-
et, az LMP-t és a Jobbikot is. Erre már kevesebben 
legyintettek, bár csak egyszeri szerencsének 
tartották a jó eredményt – megjegyzem, a legtöbb 
közvéleménykutató erősen alulmérte a DK-t, 
egyetlen mandátumot sem prognosztizálva a 
pártnak. Két mandátumunk lett. Nem sok, de azért 
nem is rossz egy épp csak hároméves párttól: 
ugyanannyi képviselői helyet szerezni, mint a 
baloldal fő erejének számító 25 éves MSZP.   
Most már második éve stabilan tartjuk a biztos 
pártválasztók között a 10 százalékot, ám 
Dunaújváros megmutatta, hogy vannak előttünk 
távlatok. Az EP-választások óta ugyanis ez volt az 
első alkalom, hogy a DK nem szövetségben, vagy 
az MSZP-t támogatva indult, hanem önállóan. 
Ugyan nem mi akartuk ezt, rákényszerültünk, és 
a Fidesz a várakozásoknak megfelelően nyert 
is – eleve egy gyilkossággal vádolt, s lemondott 
fideszes képviselő helyére írták ki az időközi 
önkormányzati választást –, az igazi győztes 
mégis a Demokratikus Koalíció lett. 21 százalékkal 
a második helyre futott be, messze maga mögé 
utasítva a mindössze 8 százalékot kapott MSZP-t. 
Bár az igazi ellenfél továbbra sem a baloldali 
párttársak, hanem a Fidesz, Dunaújvárosból 
kiindulhat a folyamat, amely az Orbán-rezsim 
legkeményebb kritikusát, a DK-t helyezheti a 
demokratikus ellenzék élére. Dunaújvárosban 
megcsináltuk, országosan is megcsinálhatjuk! 
Akkor majd a kitartó fanyalgók is abbahagyják a 
legyintést.

Marton Levente
elnökségi tag

Budapest, 8. vk.

A DK az egyetlen stabil pont 
a Fidesszel szemben

Erről Gyurcsány Ferenc pártelnök beszélt Szegeden, néhány nappal a 
dunaújvárosi választás után.  Az egykori kormányfő véleménye szerint 

együttműködéssel, világos mondanivalóval meg lehet szerezni a 
kormányváltáshoz szükséges többséget.  – Aki azonban nem akar ebben az 
együttműködésben részt venni, az nem akarja leváltani a Fideszt – mondta.

A DK elnöke mintegy négyszáz fős hallgatósága előtt úgy fogalmazott, amennyiben a 
maradék józanság nem veszett el a baloldalon, akkor a 2018-as választások előtt lesz 
összefogás. A pártelnök kitért Botka Lászlóra is, azt mondva, hogy amennyiben a pol-
gármester a következő választáson is indulni fog a város vezetéséért, a DK nem lehet 
kisstílű, őt kell majd támogatnia.
Dunaújváros is szóba került: – Úgy látom a reakciókból, hogy a Demokratikus Koalíció 
dunaújvárosi sikere új lendületet adhat és jelzi, hogy beérhet a sok munka. A választás 
jelentősége túlmutat a helyi viszonyokon. Van elfogadott programunk, a Sokak Magyar-
országa, folyamatosan erősítjük nemzetközi kapcsolatainkat, több új szervezetünk is 
alakult. Egyre többször mutatják meg magukat országos ügyekben vidéki csoportjaink. 
Az újabb siker mindenkit megerősíthet abban, hogy a DK a jövő pártja, kulcsszerepünk 
lehet az Orbán-kormány leváltásában. 
 – Azonban nem szállunk el a sikertől 
és nem ülünk a babérjainkon. Feljelen-
tést teszünk a 3-as metró körüli lopások 
miatt, tiltakoztunk az ellen, hogy a kor-
mány akkor is fel akarja emelni a benzin 
árát, ha a világpiacon csökken az ára. 
Felemeltük a szavunkat, hogy a multi-
nacionális cégek ne korlátozhassák a 
dolgozókat abban, hogy mikor veszik ki 
a szabadságukat. Aláírásba kezdünk a 
Péterfy kórház bezárása ellen – sorolta a 
volt miniszterelnök. Éppen a nyomtatott lapunkat olvassák a fórumon
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A Fidesz védelmébe vette a szexuális bűnőzőket

3-as metró: felújítás helyett tragikomédia
Annak idején a Gyurcsány-kormány és az akkori fővárosi vezetés rengeteg bírálatot kapott az ellenzéki 

Fidesztől a 4-es metró építése kapcsán. Most a 3-as metrót nem megépíteni kell, mindössze felújítani, de 
lassabban haladnak vele, mint egy új metró építésével, ráadásul azt sem tudjuk, hogy új vagy felújított 

szerelvények fognak közlekedni. A metrópótló-buszok körül is alakul a botrány, a DK feljelent.
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Gy. Németh Erzsébet, a DK elnöksé-
gének tagja, fővárosi képviselő be-
jelentette: a Demokratikus Koalíció 
feljelentést tesz, mivel többrendbeli 
bűncselekmény gyanúját veti fel, hogy 
a BKV a közbeszerzési szerződéssel 
ellentétben új orosz metrókocsikat 
szerzett be a 3-as vonalra.  
– A DK örül annak, hogy a 3-as met-
ró szerelvényei megújulnak, de nem 

lehet szó nélkül hagyni, hogy egy 69 milliárd forintos ten-
derben hivatali visszaélés és versenykorlátozás történhe-
tett – mondta, ugyanakkor botrányosnak nevezte, hogy a 
metrópótlásra kiírt busztender egyik indulója szerint a 3-as 
vonal felújítása csak jövő tavasszal várható.
A DK azt is kezdeményezi,  hogy  a BKK felügyelőbizottsá-
ga rendkívüli ülést tartson. Sajtóhírek szerint ugyanis a BKK 
ajánlattételi felhívást írt ki 150 csuklós autóbusz szolgálta-
tásának vásárlására 10 évre. A Fővárosi Közgyűlés döntése 
viszont arról szó, hogy a szolgáltatást a felújítás idejére – 3 
évre – akarják megvásárolni. 

Gy. Németh Erzsébet arra is választ vár Tarlós István főpol-
gármestertől, hogyan fordulhat az elő, hogy egy fővárosi 
közszolgáltató cég a közgyűlés döntését, a főpolgármes-
tert, városvezetést megkerülve egy ilyen ajánlati felhívást 
tesz közzé. Ez a megoldás 23 milliárd forintos a többlet-
költséget jelent, és ebből az összegből 250 új csuklós autó-
buszt lehetne vásárolni.

A DK már hetekkel ezelőtt kezdeményezte, hogy parlamenti vizsgálóbizottság alakuljon a versenysportban 
előforduló bántalmazások, zaklatások és molesztálások kivizsgálására. A kormánypárti képviselők még azt 
is elutasították, hogy a parlament napirendre tűzze a javaslatot – mondta Vadai Ágnes alelnök, aki most a 

sportszövetségek segítségét kérte.

– Az évtizedeken át eltitkolt Kiss László-
ügy kapcsán a DK a sportszövetségek 
segítségét kéri a szexuális bűn cse lek-
mé nyek kiszűréséhez, csakhogy a teljes 
Fidesz–KDNP a szexuális bűnőzök oldalára 
állt, és elutasította a vizsgálóbizottság öt-
letét – jelentette ki Vadai. 
A kormánypártokon kívül a magyar par-
la ment minden egyes pártja fel is mer-
te, hogy a gyermekek sérelmére elkö-
vetett szexuális bűncselekmények 
el  leni küzdelem pártpolitikán felül álló, 
közös feladat. Az Orbán-kormány nem 
így gondolta, de hát nem meglepő, ha 
bűnözők bűnözőket fedeznek. 
A fideszes és KDNP-s képviselők saját kezűleg tettek 
azért, hogy soha ne derülhessenek ki a versenysportban 
elkövetett szexuális bűncselekmények, és hogy soha ne 

tudhassuk meg, hány Kiss László-féle 
foglalkozik ma gyermekekkel.
A Demokratikus Koalíció a kö vet kező 
hetekben a magyar sport szö vet ségek-
hez fordul, hogy ha a kormány nem is, 
legalább ők segédkezzenek a magyar 
fiatalok és gyermekek megvédésében. 
Szerencsére a bíróság nem tartotta 
tiszteletben a Fidesz kultúráját, ami-
kor a Kecskeméti Törvényszék az 
el múlt napokban tíz hónap fel füg-
gesztett szabadságvesztésre büntette 
Balogh Józsefet, Fülöpháza volt 
fideszes polgármesterét szándékosan 

elkövetett súlyos testi sértés miatt. A vak komondoros 
Balogh volt az, aki a férfiközpontú fideszes világnézet 
kissé radikális képviselőjeként részegen eltörte élettársa 
orrát és járomcsontját.



Strasbourgban vendégeskedtünk
A DK két EP-képviselőjének, Niedermüller Péternek és Molnár Csabának a meghívására  

egy csapat DK-tag és szimpatizáns látogathatott el az EU-intézmények legdemokratikusabbjába,  
a strasbourgi Európai Parlamentbe.

Miután bejártuk az épületet és megnéztük az üléstermet, ta-
lálkozhattunk két EP-képviselőnkkel, akik rövid, fórumszerű 
bemutatást tartottak, majd válaszoltak a kérdesekre, amelyek-
kel nem takarékoskodtak a résztvevők. Ez is mutatja, hogy a 
DK tényleg az európai párt, hiszen aligha van még olyan párt 
Magyarországon, ahol a tagság ilyen mélyen érdeklődik az uni-
ós politika és Magyarország megítélése iránt, mint a DK-ban. 
Azt rögtön eláruljuk, hogy az unióban a magyar kormány meg-
ítélése nem csupán nem jó, hanem kifejezetten rossz…

Niedermüller Péter szerint nem is igazán veszik komolyan az 
Orbán-kormányt, a magyar kormányfő csak itthonról látszik 
kemény legénynek, de amúgy messze nem súlyos szereplő-
je az EU-nak. A képviselő szerint akkor lesz igazán baj, ha 
elkezdik komolyan venni, mert annak roppant hátrányos kö-
vetkezményei lennének. 
Molnár Csaba arról beszélt, hogy az uniós intézményektől 
nem szabad és nem is lehet várni Orbán meggyengítését: ezt 
a kormányt kétszer választotta meg a magyar nép, a magyar 
szavazóknak is kell meneszteniük. Noha Orbánnak egyál-
talán nincs komoly befolyása az unió fontos ügyeire, rossz 
hírét sikerült megalapoznia, ezért majd egy új kormánynak 
kemény munkát kell befektetnie abba, hogy helyrehozza 
mindazt, amit a Fidesz-kormány elrontott. M.L.

Csoportkép képviselőkkel, akiket beszorítottunk a jobb hátsó sarokba…

Niedermüller Péter az  
EU fontosságáról magyaráz

Az EP udvarán, persze nem jöttünk mind Berettyóújfaluból

Molnár Csaba figyeli  
a kérdéseket



Az elveszett röntgengépek esete

Rejtő Jenő óta tudjuk, hogy egy cirkálót is el lehet 
lopni, ehhez képest röntgengépeket megzenésíteni már 
igazán nem nagy feladat. A DK most arra kíváncsi, hova 
lett a Bács-Kiskun megyei kórház három röntgengépe, 
amelyekért hivatalosan 600 millió forintot fizettek. Varju 
László alelnök, országgyűlési képviselő azt mondta: 
pártja két hónapja próbálja megtudni, hogyan költöttek 
el a kormány döntése alapján összesen 38 milliárd 
forintot röntgengépek beszerzésére. 
– A kormány tájékoztatása szerint 2015-ben 300 
röntgengép beszerzésének támogatásáról döntött, 
de a pontos és végleges lista a mai napig elérhetetlen 
– mondta Varju. Az ügyben már eljárást is indított 
a Gazdasági Versenyhivatal, és Csepreghy Nándor 
államtitkár is elismerte a túlárazásokat.
A politikus kitért arra, hogy alig kezdett el az ügyben 
vizsgálódni, máris kiderült, hogy a Bács-Kiskun megyei 
kórházból hiányzik három darab, összesen 600 millió 
forintot érő röntgengép. A pénzt a kormány kifizette, a 
vállalkozók zsebre rakták, a gépeknek viszont nyomuk 
sincs. A kórház még azt is letagadta, hogy kapott volna 
támogatást, az intézmény igazgatója pedig azóta is 
hallgat.

Mentsük meg a Péterfyt!

A Péterfy kórház bezárása ellen gyűjt aláírásokat 
a Demokratikus Koalíció – jelentette be Oláh Lajos, 
a párt teréz- és erzsébetvárosi országgyűlési 
képviselője. A tervezett intézkedés veszélybe 
sodorja az agglomeráció és több kerület, elsősorban 
Erzsébetváros és Terézváros gyógyulni vágyó 
betegeit. Az Orbán-kormány ismét előkészítetlenül, 
előzetes szakmai és társadalmi egyeztetés nélkül akar 
döntéseket hozni az egészségügyben. A hetedik éve 
intézkedő rezsim kórházbezáró terve elfogadhatatlan.
A DK szerint nem szűnhet meg a kórház. Az 
egészségügyben már így is elég rossz a helyzet, s 
ez napról napra tovább romlik: Magyarországot 
az Orbán-kormány bűnei miatt ma már naponta 
három orvos és két ápoló hagyja el. Nőnek a műtéti 
várólisták, és hitvány koszt jut a betegeknek, sok 
helyen ceruzaelemre sem telik a műszerekbe, a rákos 
betegek már a gyógyszereiket sem kapják meg. A 
DK arra kér mindenkit, aláírásával segítse a Péterfy 
kórház megmentését, hogy legyen még hely, ahol 
gyógyítani, gondozni és gyógyulni lehet.

MEGHÍVÓ
NYÁRI DEMOKRATA SZABADEGYETEM  

TÁBOR

JELENTKEZZ ÉS LEGYÉL VELÜNK A KÖZÖS BESZÉLGETÉSEKEN!

Időpont: 2016. augusztus 26-27-28-i napokon, péntek délutántól vasárnap ebédig
Helyszín: Csopak, Kagyló Hotelben (Csopak, Sport u. 1.)

A programok 18 000 forintba kerülnek a három napra.
Az ár tartalmazza: a szállást 2 éjszakára (szocreál stílusú szálloda, kényelmes 2 ágyas erkélyes szobák-
kal), az étkezéseket és a tábor programjain való részvételt.
Az egy napi részvétel díja 5 000 forint

A TÁBOR befogadó képessége korlátozott, ezért jelentkezni kizárólag a részvételi díjat átutalva lehet az  
Új Köztársaságért Alapítvány számlaszámára: K&H bank 10400171-50526769-76831007.
A közlemény rovatban, kérjük feltüntetni: TÁBOR szót és a résztvevő(k) NEVÉT.

Jelentkezésedet a tabor@ujkoztarsasagert.hu címre küldd.
Részletes programot a későbbiekben teszünk közzé. TARTS VELÜNK!
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