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Folytatás a 4. oldalon

Mi is történt 2016-ban?
Eseménydús év van mögöttünk, belpolitikában és külpolitikában egyaránt. Így az esztendő végén, amolyan éves 

számvetésként megkértük a Demokratikus Koalíció két politikusát, hogy ha felvillantunk egy-egy pillanatképet, értékeljék 
néhány mondatban. A belpolitikáról Varju László alelnök, országgyűlési képviselő beszélt, a külpolitikáról pedig 

Molnár Csaba ügyvezető alelnök, európai parlamenti képviselő mondott véleményt.

Brexit.
A britek kilépése komoly csapás volt 
Európának. Azok a populista erők tud-
tak felülkerekedni a józan észen, ame-
lyek hamis adatokkal és egymondatos, 
szemfényvesztő megoldásokkal trak-
tálták a csalódott brit szavazókat. A 
britek nem Európára mondtak nemet, 
hanem a lemaradás érzésére, meg saját 
kormányukra. És csak most jön a nehe-
ze: 18 hónapjuk lesz kilépni az EU-ból, a világ legnagyobb és 
legerősebb gazdaságából. Nekünk, akik maradunk, lehetőség-
ként kell tekintenünk a Brexitre, mivel a különutas brit politika 
többé nem akadályoz egy szorosabb európai egységet. Már 
most látható, hogy az EU-n kívül még a briteknek is nehezebb 
lesz az élet, hát még nekünk magyaroknak. Az Unióból távozni 
akarókat munkanélküliség, gazdasági lejtmenet és káosz vár-
ja. Üzenet ez a magyar kormánynak, amely hat éve játszik a 
tűzzel, amikor Európa ellen hangolja a magyar közvéleményt. 

Donald Trump.
Korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy Trumphoz ha-
sonló jelölt nyeri meg az Egyesült Államok elnökválasztását. 
Az USA-ban a magát vesztesnek érző, korábban szavazói ak-
tivitást nem mutató tömeg szavazott a demokraták nyolcéves 
kormányzása, a washingtoni politikai és médiaelit ellen. Hosz-
szú éjszaka volt, nem hittem volna, hogy Trump nyer, de hajnali 
háromtól kezdve már szoktattam magam a gondolathoz. Folytatás a 2. oldalon

Korrupció, magyar oligarchia.
Orbán – nemzeti együttműködésnek ha-
zudott – rendszerének a lényege. Sokfelé 
ágazó munkamegosztásban zajlik a lopás, 
például Rogán Antal és csapata: Habony 
Árpád meg Andy Vajna a szerencsejátékok-
kal, kaszinókkal garázdálkodhat. Ellenlé-
pésként korábban a Gazdasági Versenyhi-
vatalhoz fordultunk a fideszesített online 
szerencsejáték miatt, mert a kormány már 

a teljes szerencsejáték-ipart Andy Vajnának ajándékozta karácsony-
ra. Ugyanakkor mindenki másnak megtiltották a szerencsejáték-hon-
lapok és fogadóoldalak üzemeltetését is, hogy kiiktassák a fideszes 
oligarcha konkurenciáját. Andy Vajna eddig is mindent megkapott 
a hatalomtól: a kaszinóit nem kell online pénztárgépre költenie és 
áfamentessé tették neki a szerencsejátékot is.  Ráadásul a közpénz-
ből megvett TV2-ből fideszes propagandaadót csináló oligarchának a 
Fidesz szerint jár a teljes szerencsejáték-ipar a propaganda finanszí-
rozásaként. A fideszes haver-kapitalizmus minden maradék verseny-
szabályt áthág, ezért a DK országgyűlési képviselőiként bojkottáljuk 
a parlamentet, nem asszisztálunk a Fidesz kirakatdemokráciájához.

Népszavazás. Idegenellenes alkotmánymódosítás. Ki a parlamentből! 
Októberben csúfosan leszerepelt a rogáni propagandagépezet mert 
a 15 milliárd (15 ezer millió!) forintba kerülő kampányuk eredményte-
len lett. Ennek ezredrészébe került a DK 15 millió forintos kampánya, 
amellyel így is milliók értettek egyet: maradj otthon, maradj Európá-



Mi is történt 2016-ban?
Az amerikai választási 
kampány megmutatta, 
hogy az emberek belefá-
radtak az őket nem, csak 
önmagukat szolgáló elitek 
kormányzásába. Fontos 
tanulság számunkra az is, 
hogy az ellenfél anyagi- és 
médiafölénye ellenére is 
lehet győzni, s a közvéle-
mény-kutatók sem téved-
hetetlenek. Nekünk, a DK-
ban tanulnunk kell ebből!

Idegengyűlölet.
A Brexit és Trump győzel-
me is azt mutatja, hogy 
veszélyes időket élünk. Or-

bán és szélsőséges társai a politikai korrektség bukását éljen-
zik, s tele szájjal utálnak mindenkit, akik nem olyanok, mint ők. 
A politikai korrektség elhagyása nem lehet egyenlő az idegen-
gyűlölet aktív elősegítésével. A problémákat valóban ki kell 
mondani, de az idegengyűlöletre sosincs mentség. 

Optimizmusra adnak okot az itthoni és az osztrák fejlemények. 
Őszinte büszkésséggel tölt el, hogy a magyarok többsége nem 
volt kapható az orbáni gyűlöletbeszédre és az Európai Unió 
elleni kampányra. Október 2-án Orbán brutális vereséget szen-
vedett a kvótanépszavazáson. A populizmus és az idegengyű-
lölet alulmaradt, Orbán hazugságai a valóságba ütköztek.

Osztrák elnökválasztás.
Úgy kellett ez, mint egy falat kenyér! A Brexit és az olasz nép-
szavazás kudarca mellett Európának nagy szüksége volt Or-
bán és az osztrák szélsőjobb vereségére. Az osztrákok meg-
mutatták, hogy a gyűlölet, a nacionalista bezárkózás és az 
ellenségeskedés legyőzhető. „Sógoraink” elnökválasztása pél-
da nekünk is: a megosztás és a gyűlölet nem diadalmaskodhat. 
Követni is fogjuk az osztrákok példáját legkésőbb 2018-ban! A 
DK kormányzásra készül, és ha így folytatjuk tovább, ez való-
sággá válik.

Uniós jövőkép, euroszkeptikusok.
A Brexit meg fogja azt mutatni, hogy nehéz az élet az Európai 
Unión kívül. Az uniós tagságnak nincs alternatívája. Ha kint 
vagy a klubból, rossz dolgok jönnek: adóemelés, recesszió, 
munkahelyek megszűnése, valutagyengülés, áremelkedés. Az 
európai és a magyar választók is látják ezt: ha nincs EU, nincs 
autópálya, nincs iskola-, óvoda-, bölcsőde-felújítás, nincs fa-
pados repülő, nincs Erasmus és persze nincs, aki féken tartsa 
Orbán ámokfutását. Európát hátrahagyni hiba, történelmi bűn 
lenne, és ezt tudják a magyar választók is. 

Folytatás az 1. oldalról

A Brexit meg fogja azt mutatni,  
hogy nehéz az élet  

az Európai Unión kívül

ban! 
A népszavazás után a parla-
mentben az alkotmánymódo-
sítás is elbukott, így kimond-
hatjuk, hogy 2016-ban már 
nemcsak a lényeges időközi 
választásokat veszítette el 
Orbán, hanem a számára 
legfontosabb politikai kezde-
ményezései is elbuktak. Ezért 
most ismét a lopásba mene-
külnek….
Mindehhez a magyar ország-
gyűlés többsége asszisztál, 
így nyugodtan kimondhatjuk, 
hogy jelenlegi állapotában 
nem felel meg a demokrati-
kus parlamentarizmus leg-

alapvetőbb követelményeinek sem. A Demokratikus Koalíció nem 
lesz a NER része, nem lesz az Orbán-rezsim kirakatellenzéke. A nép-
szavazás eredményének elhazudása, a felhatalmazás nélküli alkot-
mánymódosítás kísérlete, a civilek miniszterelnöki utasításra történő 
vegzálása, a Népszabadság politikai indíttatású bezáratása nem ha-
gyott más választást, ezért  a DK kivonult – a kétharmados törvények 
szavazásának kivételével – a parlamentből.

LMP.
Az  LMP közreműködik  az Orbáni-rezsim fenntartásában. A Demokra-
tikus Koalíció több alkalommal is arra kérte az LMP-t, hogy ne nyújtson 
segítő kezet a Fidesznek az alkotmánybíró-választásban. Elmondtuk, 
hogy fideszes kötődésű jelöltek megválasztásával tovább növekszik 
majd az Orbán-kormány hatalma, ami ellentétes az ország érdekeivel 
és azok érdekeivel, akik kormányváltást szeretnének. Kérésünk süket 
fülekre talált, az LMP kollaboráns közreműködéssel kiiratkozott az el-
lenzéki pártok sorából. Ezért jelképes fideszes párttagkönyvet adtam 
át Szél Bernadettnek és Hadházy Ákosnak, aki a Fideszből indult és 
oda is tért vissza. Ezért ők megsértődtek és ellenakcióba kezdtek, de 
mindez a lényegen nem változtat: az LMP nem a segítője, hanem az 
akadályozója az Orbán-kormány leváltásának.

Pharaon.
Meglátogattam Pharaon és Pokorni urakat… Egyre több dolog derül 
ki a 25 éve körözött arab bűnöző, Ghaith Pharaon és Orbán Viktor mi-
niszterelnök kapcsolatáról. Tudjuk, hogy a Cinege utca 6. szám alatti, 
Orbán Viktor közvetlen szomszédságában lévő ingatlant a terroriz-
mus támogatásával vádolt bűnöző vette meg. A vásárlás azonban nem 
előzmények nélküli, hiszen egy egykori műemlékről van szó. A műem-
léki védelem eltűnt az ingatlanról még azelőtt, hogy Pharaon meg-
vásárolta volna. A tulajdoni lap szerint ezt a Pokorni Zoltán vezette 
fideszes önkormányzat tette rá három évvel ezelőtt, majd levetette, 
előkészítve a bűnöző ingatlanvásárlását.  A kerület fideszes vezetése 
visszaélt a hegyvidékiek bizalmával, amikor segített a nemzetbizton-
sági kockázatot jelentő bűnözőnek ingatlanhoz jutni. A hegyvidékiek-
nek már nem csak Pharaon jelent biztonsági kockázatot…
Tegyük fel a kérdést: Pokorni Zoltán önkormányzata miért segített az 
arab bűnözőnek, esetleg  Orbán Viktor közvetlen utasítására? 

Molnár Csaba Varju László



Metróveszedelem

A magyar állam átnéz a szakszervezeteken

Az első Orbán-kormány 2002-ben leállította a metróépítést, 2010-ben ezt már nem tehette meg, 
cserében hagyja tönkremenni a szétesés előtt álló 3-as vonalat. Füst, leállások, ütközés a fővárosi 

metrójáratokon, miközben a BKK már 2012-ben lemondta az utasbiztosítást. 

Az önmagát előszeretettel plebejusnak mondó Fidesz-kormány gyártósor-gazdasággá akarja alakítani az 
országot, ebbe a tervbe illik az oktatás lezüllesztése, a munkavállalók jogainak szűkítése, a szakszervezetek 

ellehetetlenítése. Egy majdan felálló baloldali kormánynak sokat kell javítania az egyre inkább 
kiszolgáltatottá tett munkavállalók helyzetén.

Metrón utazni egyre veszélyesebb vállalkozás a fideszes vezetésű 
fővárosban. Tarlós regnálása lassan hét éve tart, de ennyi idő nem 
volt elég, hogy egyáltalán elkezdjék a rozsdamarta, gyanúsan drá-
ga szerződésekkel kibélelt felújítást a 3-as metró vonalán, de arra 
elég volt, hogy hagyják amortizálódni a baloldali kormányok alatt 
felújított 2-es metrót, ahol már ütközés is történt, sérülésekkel.
– 2012-ben készült egy szakértői jelentés, amely szerint minden 
metrószerelvényben 11 olyan alkatrész van, amely alkalmas akár 
halálos áldozatokat is követelő tömegkatasztrófát okozni. A vész-
jósló szakértői jelentés után a BKK felmondta az utasbiztosítási 
szerződését – mondta Gy. Németh Erzsébet. A fővárosi önkormány-
zati képviselő szerint a fővárosi cég jó előre eldöntötte, hogy ki-
húzza magát a felelősség alól, így ma a naponta füstölő 3-as met-
rón mindenfajta biztosítás nélkül utazik félmillió ember.
A DK most matricakampányt indított 3-as metró felújításá-
ért. A vészhelyzetekre felkészítő szórólap és az aláírásgyűjtés 
mellett Tarlós István hivatali telefonszámát is kiragasztottuk a 
metrókocsikban, ha valakinek panasza van ez ügyben, felhívhat-
ja. Az már a nevetségesség határát súrolja, hogy a főpolgármester 
hisztérikus hangulatban perrel fenyegetőzött magán e-mail-címé-
nek kiadása miatt, mivel a telefonszám a Főpolgármesteri Hivatal 

honlapjáról, az e-mail-cím pedig Tarlós István hivatalos honlapjá-
ról származik (hogy a PISA-teszten minden bizonnyal elhasaló Tar-
lós István is megértse: tarlosistvan.hu, bal felső sarok, levél ikon, 
klikk a bal egérgombbal).

Jelenleg az egyik legnagyobb gond az, hogy míg 
a versenyszférában a szakszervezeteket komo-
lyan veszik és számos eredményt képesek elérni 
(pl. béremelések és többletjuttatások a Tesco, a 
Mercedes vagy az Audi dolgozóinak), addig az 
állami szférában tevékenykedő szakszervezetek-
ről a kormány – amely a legnagyobb munkaadó 
Magyarországon – lényegében nem akar tudo-
mást venni, gyakran meg sem jelenik az egyezte-
téseken. Ha meg tudomást vesz, akkor azt bünte-
tésekkel fejezi ki: előfordult, hogy egy országos, 
állami vállalat összes telephelyéről kitiltottak 
egy szakszervezeti vezetőt, amivel teljesen lehe-
tetlenné tették munkáját. Ez olyan abszurd, mint-
ha egy nem tetsző hozzászólás után kitiltanák a 
parlamentből az ellenzéki pártokat. (Megjegyez-
zük, ez az elgondolás valószínűleg nem lenne 
Kövér László ellenére, akinek erősen szubjektív 
kitiltás-politikájáról a 4. oldalon írunk.)

Súlyos probléma, hogy számos bizonytalanság 
rontja a munkavállalók hangulatát, például a 
cafeteria-rendszer januárban életbe lépő átala-
kítása, ugyanis nem lehet pontosan tudni, mi 
várható. Sokan attól tartanak, a munkaadó nem, 
vagy nem annyit fog beleépíteni a fizetésekbe, 
így dolgozók százezrei vihetnek haza kevesebb 
járandóságot januárban, mint idén. A 100 ezer 
forintos készpénzes béren felüli juttatás nem 
kompenzálja a pénztári cafeteria adójának eme-
lését. Ráadásul a kormány az egészség- és nyug-
díjpénztári befizetések adóját is emelni akarja. 
Komoly probléma a korkedvezményes nyugdíja-
zás megszüntetése miatt létrejött töredékidők 
elismertetése, mert félő, hogy a dolgozók ezek 
után mégsem részesülnek korkedvezményben, 
noha már befizették a megfelelő járulékokat. 
Szükség lenne a korengedményes nyugdíjba vo-
nulás lehetőségének felülvizsgálatára, az egész-

ségi problémák miatt munkakörüket ellátni már 
nem képes dolgozók esetében. 
A közösségi közlekedésben olyan létszámhiány 
tapasztalható, amely már veszélyezteti a szol-
gáltatás fenntartását. Fiatalokat kell bevonzani 
erre a területre, mégpedig megfelelő bérezés, 
illetve életpálya-modell kialakításával. 
Vissza kell adni a szervezett dolgozók egyik leg-
fontosabb érdekérvényesítési jogát, a sztrájkot. 
Ezt a jelenlegi törvények gyakorlatilag lehetet-
lenné teszik – ezért nincsenek munkabeszünte-
tések, nem az általános elégedettség miatt. 
Meg kell szüntetni a munkavállalók nyomorban 
tartását, a bérrabszolgaságot, és nem lehet lét-
minimum alatti fizetéseket adni, mert ez kon-
zerválja a dolgozói szegénységet. Ennek felszá-
molása az egyik legégetőbb feladat, különben 
folytatódni fog a magyar munkaerő, különösen a 
fiatalok elvándorlása.



Piszkos Fred egy cirkáló ellopása miatt már nagymenőnek számított a Rejtő-regényekben,  
de akkor még nem gondolták, hogy lesznek, akik az egész budai Várat zsebre teszik, mint ahogy épp most 

történik. Kormányzati és önkormányzati szinten egyaránt.
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Az ellopott Vár

LMP,  
a tiszteletbeli kormánypárt

A Fidesznek nem elég, hogy Orbán Viktor 200 milliárd forintért 
költözik a Várba, a fideszes nómenklatúra az egész Várnegyed 
ellopásán munkálkodik. Az Index írta meg, hogy az első ke-
rületben Rogán Antal receptje alapján fillérekért árusítják ki 
haveroknak az önkormányzati, műemléknek számító ingatla-
nokat.
A Várnegyedet, amelyet még a törökök sem tudtak elpusztíta-
ni, most a Fidesz foglalja el korrupt haveri osztogatás kereté-
ben.
Nagy Gábor Tamás, a városrész polgármestere sem marad ki 
a buliból: a politikus 2013-ban szerezte meg a bérleti jogát a 
műemlék Táncsics Mihály utca 23. egyik 71 négyzetméteres 
lakásának, amelyért havonta 81 203 forintot fizet. A feltűnően 
olcsó lakbér – egy kétszobás kőbányai panellakás havi bérlése 
100 ezer forint körül mozog – messze elmarad a Várnegyedben 
kínált ingatlanok valós piaci bérleti díjától, az Ingatlan.com 
szerint például a közeli Szentháromság téren egy csaknem 
azonos méretű – 74 négyzetméteres – lakást havonta 370 ezer 
forintért lehet kibérelni. Ráadásul a polgármesternek vagyon-
nyilatkozata alapján saját tulajdonú lakása is van: a főváros 
XI. kerületében egy 69 négyzetméteres ingatlan kizárólagos 

tulajdonosa. A vári bérlemény viszont nincs benne a vagyon-
nyilatkozatban.
– A Demokratikus Koalíció felelősségre fogja vonni azokat, akik 
szétlopják a Várnegyed ingatlanjait, meglopva minden egyes 
magyar embert. Az első kerületi fideszes politikusoknak nem 
fillérekért szerzett luxuslakások járnak, hanem börtön – mond-
ta Veres Dávid, a DK I. kerületi önkormányzati képviselője.

Kövér László az Országgyűlés elnökeként számtalan újságírót, 
riportert és ellenzéki politikust szankcionált az utóbbi évek-
ben. Volt, akit azért tiltottak ki a Parlamentből, mert „rossz 
helyen” kérdezett, volt, akit azért, mert „rossz helyen” tartott 
sajtótájékoztatót. Gréczy Zsoltot, a DK szóvivőjét például csak 
úgy tudták kitiltani a Parlamentből, hogy felrúgták az eddigi 
gyakorlatot: nem országgyűlési képviselőként már nem csak 
az Országgyűlés sajtótermében, hanem újabban az egész épü-
letben sem lehet sajtótájékoztatót tartani. 
Így Gréczy Zsolt is arra a sorsra jutott, mint Szigetvári Viktor 
vagy az RTL Híradó, a HVG, az Index, a 24.hu és a 444 munka-
társai.
Az LMP-re az alkotmánybíró-választás óta viszont nem érvénye-
sek ezek a szabályok. Kövér László hivatala a DK kérdésére vá-
laszolva hivatalosan állást foglalt. Eszerint Schiffer András – bár 
nem országgyűlési képviselő – minden következmény nélkül 
megtehette, hogy az országgyűlés sajtótermében tájékoztatta 
a sajtót pártja álláspontjáról, amikor megzavarta Varju László 
DK-s országgyűlési képviselő sajtótájékoztatóját.
Legalább most már tudjuk, hogy milyen előjogokat kapott az 
LMP a Fidesztől az alkotmánybíró-választást megelőző háttér-
alkuért cserébe.

A rablólovag
Az RTL Híradó összesítése szerint Mészáros Lőrinc cégei csak 
idén 225 milliárd, tehát 225 ezer millió forintot nyertek el köz-
beszerzéseken. Ez majdnem annyi, mint a teljes magyar felső-
oktatás ezévi költsége. Erősen felgyorsult tehát Magyarország 
kifosztása: ennyi közpénzhez ugyanis a rendszerváltás óta 
nem jutott még egyetlen ember vagy cég sem. És ez a kormány 
mondja azt, hogy nincs pénz a 3-as metró felújítására vagy az 
egészségügy rendbetételére. Megjegyezzük: ha Bróker Mar-
csit vissza lehetett hozni Belize-ből, akkor Orbán Viktor és Mé-
száros Lőrinc sem fogja megúszni a felelősségre vonást. Van 
már olyan szomszédos EU-tag – Románia –, ahol börtönben kö-
tött ki a közpénzeket magánvagyonná alakító miniszterelnök.

Brüsszelben megbecsülik az 
európai értékek mellett elkö-
telezett DK-t: Niedermüller 
Pétert, a Demokratikus Koa-
líció alelnökét, EP-képviselőt 
elsöprő többséggel válasz-
tották meg újra a baloldali 

frakció kincstárnokának, amely a frakció elnökségének is 
tagja. Gratulálunk!


