
Radikálisan mérsékelt politikát hirdetett a párt – Gyurcsány 
Ferenc szerint Magyarország jelenleg nem a történelem fő-
utcáján masírozik, hanem a semmibe menetel, a DK viszont a 
sokak Magyarországának kíván új reményt teremteni.
–  Kívánjuk a szabadság rendjét, az emberi méltóság tiszte-
letét, hiszünk a szociális piacgazdaságban, a parlamentáris 
jogállamban, az európai elkötelezettségben, a transzatlanti 
szövetségben. Azért állunk szemben a kormánypártokkal és 
“segédcsapatával, a Jobbikkal”, mert a Fidesz folyamatosan 
megsérti ezt a négy alapelvet – jelentette ki.
Gyurcsány Ferenc azt ajánlotta, hogy a döntések lehetőségét 
osszák meg újra az állampolgárok és a képviselők között. 
Egy sor dolgot népszavazással döntsenek el, adják vissza a 
sztrájkhoz való jogot, ne engedjék, hogy a hatalmon lévők 

betölthessenek minden állami hivatalt, és “ha kell, ne enged-
jük, hogy az egyszerű többség köztársasági elnököt válasz-
szon” – fogalmazott. Antall József egykori miniszterelnököt 
idézve azt mondta, a magyarok megtanultak alámerülni. Azt 
viszont nem ajánlja, hogy megpróbálják kibekkelni “a mos-
tani hatalmasok vigasságát.” – Nem lehet mást tenni, mint 
birokra kelni és birtokba venni az országot – jelentette ki.
A Kossuth téri pedagógustüntetéssel kapcsolatban kijelen-
tette: a tanárok nem fogják megvívni a nővérek, az orvosok, 
szociális munkások, közgyűjteményben dolgozók, vasuta-
sok, rokkantnyugdíjasok küzdelmét. Az is látható, hogy a 
tüntetők minden követelése a 2010 utáni változtatások visz-
szavonásáról szól. “Vége az elmúlt nyolcévezésnek” – üzent 
a kormánypárti politikusoknak a volt kormányfő.

Programot hirdettünk
– A program nyitott. Kiváncsiak vagyunk bárki véleményére.  

Lehetőség kínálkozik a párt ügyfélszolgálatán telefonos hozzászólásra, de néhány  
alapkérdésben írásban is kikérjük az emberek véleményét  – mondta Gyurcsány Ferenc pártelnök  

a Demokratikus Koalíció VI. kongresszusán.

dk hírek
A Demokratikus Koalíció 

havonta megjelenő kiadványa

2. évfolyam 2. szám 
2016. február

A DK becsülné a tanárok munkáját

– Ismét bebizonyosodott, hogy az Orbán-kormány 
tökéletesen alkalmatlan arra, hogy a magyar oktatást 
irányítsa – mondta Arató Gergely. A DK oktatási 
szakpolitikusa felhívta a figyelmet arra, hogy a 
Demokratikus Koalíció programjában arra tett javaslatot, 
hogy a pedagógusok, az oktatók és az oktatásügy többi 
dolgozója a legmegbecsültebb közalkalmazottak közé 
tartozzanak. A DK teljes szolidaritást vállalt a februári 
nagy pedagógustüntetés céljaival is.

Orbán elárulta a londoni magyarokat

A visegrádi négyek hozzájárulnának, hogy Nagy-Britannia 
négy évig korlátozhassa a külföldi uniós munkavállalók 
szociális ellátását. Molnár Csaba, a DK európai parlamenti 
képviselője szerint ezzel Orbán elárulta a rendszere 
elől Londonba menekülő több százezer magyart – és 
itthon maradt családtagjaikat. A magyar miniszterelnök 
az Európai Unió szétveréséért folytatott küzdelmében 
odadobta azoknak a magyaroknak a jogait, akik azért 
költöztek Nagy-Britanniába, mert itthon nem jutottak 
lakáshoz, sem tisztességes fizetéshez.

Fejér megye a kormányfő uradalma lesz?

– A 2015-ben eladott állami földek nagy részét a kor-
mánypártok vezetői szerezték meg, jóval a piaci ár alatt 
– közölte Nagy-Huszein Tibor, a DK alelnöke. Ráadásul a 
kormánypárti képviselők távolmaradásukkal megakadá-
lyozták a földmutyi vizsgálatát a mezőgazdasági bizott-
ság ellenőrző albizottságának ülésén. Orbán milliárdos 
gázszerelője, Mészáros Lőrinc a családjával együtt már 
közel 1400 hektárt szerzett meg Fejér megyében. Most je-
lentős területekhez jutott a Flier család is, ahol a családfő 
köztudottan a miniszterelnök barátja.

Folytatás a 2. oldalon



Megteremtjük a sokak Magyarországát!

– A magyar hazafiak kötelessége megóvni a nemzetet és a 
hazát, megteremteni a sokak Magyarországát – jelentette ki 
a pártelnök, volt miniszterelnök.
– Orbán világában mi legjobb esetben lojális, diplomás, be-
tanított munkások leszünk, akik végrehajtják a hatalom által 
lediktáltakat – fogalmazott, és úgy folytatta, „azt akarják, 
hogy egy darabka fogaskerék legyünk az orbáni gépezet-
ben és a végén még hálásak is legyünk, ha néha megolajoz-
nak bennünket.” Gyurcsány Ferenc szerint ezzel szemben 
az embereknek kellene a középpontban lenniük, és Orbán 
Viktornak kellene a fogaskeréknek lennie. “Cserélhető alkat-
résznek tetszik lenni, és ahogy látom el is tetszett kopni egy 
kicsikét” – üzent ismét a miniszterelnöknek a DK vezetője.
Gyurcsány Ferenc megismételte pártja azon korábbi beje-
lentését is, amely alapján a kormányra kerülésüket követő 
tíz évben háromszorosára emelnék az egészségügyben és 
oktatásban dolgozók bérét, az első öt évben évenkénti 15 
százalékos, utána pedig 10 százalékos béremelésekkel.

A pártelnök ugyanakkor az Orbán utáni kormányzás nehéz-
ségeiről is beszélt: nem lehet forradalmi hevülettel kormá-
nyozni majd, és nem lehet mindenki igényét kielégíteni.
Beszéde végén felmutatta azt a kiadványt is, amely a DK arra 
vonatkozó ajánlásait tartalmazza, hogy mit kellene még ten-
niük kormányra kerülésük után. “Nem diktálni akarunk, ha-
nem párbeszédet arról, hogy milyen legyen a jövő Magyar-
országa, a sokak Magyarországa” – fogalmazott.

A DK új programja akár kormányprogram is lehetne, ez egy kötelező feladat,  
egy ellenzéki pártnak meg kell mutatnia, mit csinálna, ha kormányon lenne –  

mondta Gyurcsány Ferenc.



Tárgyszerűen a fasiszta államról
A fehérvári Kitörés napi megemlékezés margójára.

Valakik előbb, valakik utóbb: különféle hangsúllyal reagál-
tak, különböző médiában.
Miért reagál későn az ellenzék? – kérdik bosszúsan. Sokunk-
nak nincs semmi információjuk a háttérben folyó harcokról, 
a kormánypárti és – sajnos az elvileg bennünket szolgáló és 
védő cinikus – rendőrségi hozzáállásról. 
Beletörődés, apátia, félelem, a „jobb, ha nem szólunk bele” 
reakció, vagy a fotelból történő kiabálás jellemzi a politikai 
hangulatot. Folyamatosan mutogatunk a másikra.
Sajnos az is előfordul, hogy az ellenzéki oldalon is találkoz-
hatunk olyan pánikreakcióval és eszetlen vádaskodással, ami 
semmivel se jobb, mint a jogosan kritizált oldal agresszív ki-
rekesztése, sőt abszolút kontraproduktív. Csak a határozott, 
de nyugodt és tárgyszerű kritikának van ereje. Hol maradnak 
a folyamatos szembesítésre és ismeretterjesztésre, eredeti – 
akár sokkoló hatású – dokumentumok? 

Ha úgy hápog, mint egy kacsa,  
úgy jár mint egy kacsa,  

és úgy néz ki mint egy kacsa,  
akkor az egy kacsa.

A fasizmus melegágya a modern abszolutizmus és a protek-
cionizmussal megteremtett nemzeti tőke együttes jelensé-
ge. Mindehhez hozzákeverünk egy kis keresztény egyházi 
hitet, vallást, egy kis szalon-rasszizmust. A többit már hozzá-
teszi a féligazságokra szomjazó, csodaszarvasra váró tömeg. 
Kék óriásplakátok, mosolygó sikertáblák, személyre szóló 
miniszterelnöki levelek sulykolják, hogy az államhatalom 
kizárólag a lakosság érdekét képviseli. 
Apatikusan fogadjuk mindezen propagandát, majd magunk-
ra zárjuk az ajtót. Beülünk a fotelba és skype-on beszélge-
tünk a külföldre menekült gyermekeinkkel.
Hiába bármilyen technikai csoda, vagy nagy ovációval és 
öndicsérettel átadott anakronisztikus nemzeti szimbólum, a 
jelenlegi államhatalom a társadalom folyamatosan növekvő 
gazdasági és mentális szétszakadását, egyre hosszabb tá-
von megoldható problémahalmazt generál. Mindent átitat a 
modern korporációs államigazgatás. 
A napjainkban zajló elégedetlenségi hullám államhatalmi 
megoldásai tökéletesen igazolják az előző állítást. Csak az 
ő általuk alapított, vagy elfogadott szervezetekkel kívánnak 
„társadalmi párbeszédet” folytatni.

Természetesen máskor és máshol is élnek diktatúrában, hét-
köznapi fasizmus légkörében. Lehetnek boldog pillanatok, 
egyéni sikerek, de a társadalmi kapcsolatokban benne van a 
folyamatos feszültség, a félelem, a gyűlölet légköre. 

– Hogy vagy? 
– Köszönöm jól.
– Na, jó, kicsit bővebben nem tudnád? 
– Hát bővebben, végül is rosszul vagyok.

Tehát alapvetően a társadalom boldogtalan és ilyen állapo-
tában nem is lehet hatékony. Hiányzik az állampolgári egyé-
ni kezdeményezés, sőt előbb-utóbb el is veszik.
Mindenki a központi utasításra vár. 
A társadalom ítélőképessége meggyengül és hajlamos lesz 
a szélsőséges demagógiák befogadására. Ha egy kormány a 
saját hatalma biztosítása érdekében egyre szélsőségesebb 
ideológiát terjeszt, hogy egy náci párt szavazóbázisát is maga 
mellett tudja, az elfelejti, hogy mindig van újabb elfogadha-
tatlan kívánság és a végén állami ideológiává emeli a náciz-
must. Ettől kezdve a folyamat megállíthatatlan. A mentálisan 
meggyengített, csodaváró tömeg pusztító fegyverré válik. A 
többit már ismerjük a történelemből. Gondoljuk végig, hogy 
mit ért 20-25 év törekvése, ha ma rosszabb állapotban va-
gyunk, mint a kezdetekkor. Nincs sok választásunk. Eljött a 
cselekvés ideje.  Lassan itt van március idusa. 
További sorsunk mindannyiunkon múlik, mivel a hatalom 
tisztában van azzal, hogy a terrorveszély elhárítása valójá-
ban rólunk, a jelenlegi rendszer ellenfeleiről szól. 

Hazai András
A budapesti 10. Vk elnöke
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Nagybeteg az egészségügy

– Az Orbán-kormány elárulta a magyarokat az egész-
ség ügy teljes tönkretételével –  mondta Gréczy Zsolt. 
A szóvivő mind erről azt követően beszélt, hogy a 
Facebookon megjelent egy fénykép, amely szerint a 
Péterfy Sándor utcai kórház nőgyógyászati osztályára 
kiírták: „a péntek délutáni rendelés szakorvoshiány miatt 
határozatlan ideig szünetel”. – Az Orbán-kormánynak 
köszönhetjük az egészségügy összeomlását, viszont a 
Sokak Magyarországa program  évente 15 százalékkal 
növelné az orvosok és ápolók fizetését. Ezt fedezné a 
most stadionépítésekre fordított TAO-pénzek fele, továbbá 
azoknak a luxuskiadásoknak az ára, amelyekre a fideszes 
kevesek költik a sokak adóforintjait – mondta.
A DK egészségügyi kabinetvezetője szerint kataszt-
ró fa helyzet rajzolódik ki az egészségügyben az alul-
finanszírozottság, a szakemberhiány, a műszerel lá-
tottság problémái miatt. – A kormány struccpolitikát 
folytat az egészségügyben: nem veszi tudomásul, hogy 
sok kórházban kevesebb orvos és ápoló dolgozik a 
jogszabályban előírtnál – mondta László Imre.




