
Ebből elég!
– Mi nem ünnepelni jöttünk – mondta tapsvihar közepette Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, az alaptörvény 

kihirdetésének ötödik évfordulóján „Vesszen a zsarnok!” címmel meghirdetett demonstráción a budai Várban. 
– Mi gyászolni jöttünk – folytatta a DK elnöke, – gyászolni a magyar köztársaságot, amelyik élt 22 évet.
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Gréczy Zsolt szóvivőt Kövér László házelnök kitiltotta 

a parlamentből 2. oldal
Meghátrált a kormány, ismét kinyithatnak vasárnap 
az üzletek 4. oldal

– Magyarországon nő a korrupció, a nyomor, a kivándorlók száma, 
de eközben emelkedik azok száma is, akik azt gondolják, hogy ebből 
elég. Mi is azt gondoljuk, hogy ebből elég miniszterelnök úr, ebből 
elég köztársasági elnök úr! Nem lehet a kevesek javáért elrabolni a 
többség országát, nem lehet kevesek Magyarországát építeni a több-
ség Magyarországa helyett – tette hozzá Gyurcsány Ferenc, amire tün-
tetők „maffia, maffia” kiáltásokkal reagáltak. A Dk elnöke elmondta: 
az a jobboldal, amelyik nemzeti mitológiát épített a magyar föld köré, 
száz- és százezer hektárt adott el. A Quaestor-ügyben az ügyészség 
nem hajlandó benyújtani tárgyalásra alkalmas vádiratot, és ha ez így 
folytatódik, akkor a csalás elkövetője büntetlenül megúszhatja. 
Gyurcsány saját kormányzását jellemezve kijelentette: „becsület 
dolgában nem botlottam és nem botlottunk”, mert a bűnt bűnnek 
tekintették.

 – A mostani rendszer viszont lényegi elemének tartja a bűnt – mond-
ta a pártelnök.
A demonstráción felszólalt a fekete ruhás nővérként megismert Sán-
dor Mária is, aki azt mondta: van, aki a Várba költözik, mert erre van 
pénz, és van, aki elhagyja az országot, mert nem érzi biztonságban 
magát, és nem tudja fizetni a számláit. 
A demonstráció előtti napon a DK Futás a korrupció ellen címmel 
maratonfutást rendezett, hogy felhívja a figyelmet: Orbán Viktor 
miniszterelnök a Várba akar beköltözni. A résztvevők „Felcsútról 
a Várba! Vesszen a zsarnok!” feliratú pólóban futottak. Köztük 
volt Varju László, a párt alelnöke, országgyűlési képviselő is, aki 
a Várba befutva elmondta: a költözésre fordított pénzt el lehet-
ne költeni a gyermekekre, az oktatásra, a nyugdíjasokra vagy az 
egészségügyre.



Parlamenti tilalmak

Rágalomária – Hende megsértette Vadai Ágit

Az eset akkor történt, amikor a vasárnapi boltzár visszavo-
nására reagálva Varju László DK-s országgyűlési képviselő 
sajtótájékoztatót tartott az Országgyűlés Sajtótermében, 
Gréczy Zsolt, a DK szóvivője pedig  – főbenjáró bűnként! –
ugyanott reagált erre a hírre. Kövér László házelnök szerint 
Gréczy Zsolt rossz helyen tartott sajtótájékoztatót, mert a 
sajtóteremben csakis országgyűlési képviselők adhatnak 
tájékoztatást. A házelnököt az nem zavarta a döntésében, 
hogy Gréczy Zsolt mellett egy országgyűlési képviselő állt, 
és tartott sajtótájékoztatót. Eszerint az lett volna a logikus 

eljárás, ha a DK szóvivője kihívta volna az újságírókat és az 
operatőröket a teremből, hogy a folyosón mondja el a párt 
álláspontját a boltzár megszüntetéséről, majd megkérni 
őket, hogy fáradjanak vissza a terembe Varju László sajtótá-
jékoztatójára. 
„Mondhatnánk, hogy ez felesleges kukacoskodás, hatalmi ar-
rogancia vagy pitiánerség, de az ügy inkább fideszizmus. Ez a 
politika arról szól, hogy mindig mindenkit büntetni kell. Nincs 
előzetes írásbeli kérés, figyelmeztetés. Kitiltás van” – írja az 
esetről a gepnarancs.hu.

A Győri Ítélőtábla jogerős döntése Hende Csaba volt hon-
védelmi miniszter megsértette Vadai Ágnes DK-s politikus, 
egykori honvédelmi államtitkár személyiségi jogait, amikor 
2014 márciusában egy kampányfórumon azt állította, hogy 
az ügyészség már vádat emelt ellene.
Hende Csabának 100 ezer forint sérelmi díjat kell fizetnie Va-
dainak, valamint a saját költségén bocsánatot kell kérnie tőle a 

Hír TV-ben, a Magyar Nemzetben és az MTI-ben. Hende a kun-
szállási kampányfórumon tartott előadásában azt mondta, hogy 
mintegy száz esetben kellett feljelentést tennie a kormányváltás 
előtti időszakra vonatkozóan. Ekkor hozta fel példaként Vadai ál-
lítólagos ügyét. A Központi Nyomozó Főügyészség egy hónappal 
később cáfolta Hende állításait, Vadai pedig keresetet nyújtott be 
jó hírneve, becsülete és emberi méltósága megsértése miatt.

Veszélyes hely az Országgyűlés, mióta Kövér László a házelnök: csak úgy záporoznak 
a büntetések a rakoncátlan képviselőkre meg újságírókra, s az nyilván csakis a véletlen műve, hogy mindig 
ellenzéki képviselőket, illetve a kormánnyal szemben kritikus média munkatársait rendszabályozzák meg. 

Most épp Gréczy Zsoltot, a DK szóvivőjét tiltották ki a Parlamentből. 

A DK-t akkor sem 
lehet elnémítani



A tanárok sztrájkolnak,  
a kormány fenyeget

A pedagógusok országos méretűvé szélesedett tiltakozása 
megmutatja, hogy az Orbán-kormány nem szállhat szembe a 
lakosság akaratával, és nem veheti el a jövőjüket. Az elmúlt na-
pokban országszerte arról lehetett hallani, hogy az Orbán-kor-
mány különböző rendű és rangú tagjai fenyegetik a tanárokat 
– a DK ezért felszólította a kormányt, hogy fejezze be az or-
szágos sztrájkban részt vevő tanárok megfélemlítését. A szak-
szervezet szerint  legalább három helyen próbáltak nyomást 
gyakorolni a sztrájkoló tanárokra. Két esetben polgármesterek 
próbáltak nyomást gyakorolni iskolaigazgatókra a sztrájk el-
lehetetlenítése érdekében, míg egy Baranya megyei egyházi 
iskolában egy püspöki állásfoglalásra hivatkozva kérték a ta-
nárokat arra, hogy ne vegyenek részt a munkabeszüntetésben. 
A Pedagógusok Szakszervezete az elmúlt húsz év legna-
gyobb országos közoktatási sztrájkját hirdette meg: 25 ezer 
tanár sztrájkolt, forgalomlassító menet indult a városban, 
több helyszínen ötperces néma csenddel készültek délre, 
bírók is támogatták a sztrájkolókat. Munkabeszüntetés 1185 
iskolában volt. Volt olyan intézmény, ahol minden pedagógus 
sztrájkolt, és volt olyan hely, ahol csak a tanárok egy része.

A Demokratikus Koalíció
a Sokak Magyarországa című  
programját megvalósítva:

•  megszüntetné a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot (Klik),

•  visszaadná az iskolák önállóságát
•  visszaállítaná a szabad tankönyvválasztást
•  csökkentené a tanárok adminisztrációs terheit
•  a szakmai szervezetekkel egyeztetve korszerűbbé 

tenné a tananyagot.

Így megy ez. A Fidesz csak az erő nyelvén ért – kiderült ez szépen már eddig is, az internatadó  
meg a vasárnapi boltzár ügyében végrehajtott villámgyors visszavonuláskor. De most még nem érzik 

fenyegetve magukat, most még ők fenyegetnek.

Volt olyan fővárosi iskola, ahol egyetlen diák, 
a polgármester gyereke jelent meg.  
Neki az összes órát megtartották.

A Demokratikus Koalíció egyébként a tanárok kérését el-
fogadva a sztrájk napján délben öt percre leállította saját 
tevékenységét.
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Vége a boltzárnak: 

a kormány nem merte bevállalni a népszavazást
Azt is mondhatnánk, kinyit a bazár – vasárnapokon is. 

Már csak az kellene, hogy a másik bazár – azaz az Orbán-kormány – bezárjon, 
hétköznapokon és ünnepnapokon egyaránt.

A parlament visszavonta a vasárnapi munkavégzés tilalmáról 
szóló törvényt. Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát ve-
zető miniszter a döntést egyebek mellett azzal magyarázta, 
hogy a vasárnapi munkavégzés tilalma megosztó kérdésnek 
bizonyult az elmúlt egy évben. Igaz, ez az érvelés a Fidesz meg-
lehetősen sok intézkedésére lenne érvényes…
A DK saját személyes győzelmének is tekinti a tiltás feloldását, 
mert a párt nyújtotta be az ügyben az első népszavazási kezde-
ményezést.
– Az Orbán-kormány vereséget szenvedett a vasárnapi boltzár 
ügyében és Rogán Antal bejelentése a vereség beismerése – 
mondta Gréczy Zsolt. A szóvivő azt mondta: a miniszter indo-
kai köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, mert a számok 
is azt igazolják, hogy nem volt helyes bevezetni a boltzárat. 
Több ezren veszítették el az állásukat, több milliárd adóbevé-

tel esett ki azért, mert a határok mentén lakók külföldre jártak 
vásárolni. 
Érdekes, hogy egy nappal a boltzár eltörléséről hozott döntés 
előtt Orbán Viktor még arról beszélt, meg kell vizsgálni, hogy 
más szektorokra is kiterjeszthető-e a vasárnapi pihenőnap…
A Vállalkozók Országos Szövetsége szerint  a vasárnapi bolt-
zár munkaadó-, munkavállaló- és vásárlóellenes volt, ráadásul 
egy statisztikailag alig mérhető párt tisztán világnézeti alapon 
– vagyis a szakmaiságot teljes mértékben nélkülözve – megha-
tározta a magyar lakosság életét. A történtek azt az üzenetet 
hordozzák: „Tessék kiszállni az emberek magánéletéből!”
„A KDNP, ez a pártnak álcázott világnézeti dumaszínház, nem 
mert nemmel voksolni mindmáig egyetlen megvalósult követe-
lésének eltörlésére. A kereszténydemokraták sunnyogva elfogad-
ták, ahogyan Orbán hülyét csinál belőlük” – írja a Népszabadság.

VÉGE 
A VASÁRNAPI BOLTZÁRNAK.

GYŐZTÜNK!

NYITVA


