
Mi lesz veled, egészségügy?
Van, aki azt mondja, hogy a magyar egészségügy már összeomlott, van, aki szerint a betegek 

lassan már nem gyógyulni, hanem meghalni járnak a kórházakba. Az orvosok és a nővérek 
egyre gyorsuló ütemben áramlanak Nyugat-Európába, az orvos- és még inkább a nővérhiány 

miatt egyes kórházak működése is veszélybe kerülhet. A jó hangosan beharangozott budapesti 
„szuperkórház” építése eközben csendesen elhalt, így marad minden a régiben: zsúfolt, 

leharcolt, régi rendelők, mellettük új, drága és üres stadionok.
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A bíróság beintett Kövérnek

Az Emberi Jogok Európai Bírósága 
kimondta, hogy 2012-2013-ban Kövér 
László döntése nyomán jogtalanul 
ítéltek büntetésre ellenzéki képvi-
selőket, akiket ezért kártérítés illet. 
Kövér László híres a cinikus, az embe-
ri méltóságot sértő megjegyzéseiről, s 
most már bírósági végzés is bizonyít-
ja, hogy a jogot sárba tiporva él vissza 
hivatalával. Kerék-Bárczy Szabolcs 
elnökségi tag ezért arra szólította 
fel a házelnököt, hogy ne a magyar 
adófizetőkkel fizettesse ki a miatta ki-
rótt több ezer eurós büntetést, hanem 
magánvagyonából állja azt!

Egy magyar nábob

Orbán atyámuram – ügyes, nepotis-
ta, megalomán, autoriter, nagyon 
populista – így mutatja be a magyar 
kormányfőt a vezető olasz hetilap. A 
L’Espresso szerint a miniszterelnök 
strómanok révén az öt leggazda-
gabb magyar között van. A Forbes 
üzleti magazin magyar kiadása sze-
rint a miniszterelnök szélesebb csa-
ládjának vagyona 6,9 milliárdra rúg, 
a DK viszont a stróman-vagyonok 
összeadása után a 7. leggazdagabb 
magyarnak tartja a miniszterelnököt 
– aki egyébként soha nem dolgozott 
a versenyszférában. De vannak már 
vélemények, amelyek szerint Orbán 
már a leggazdagabb, letaszítva a 
trónról Csányi Sándor OTP-vezért.

Politikai antikorrektség

Lehet, hogy a PC-nek vannak hibái – 
elvégre semmi sem hibátlan, amit em-
berek működtetnek –, de kétségtele-
nül jobb, mint a korrektség nélküli, a 
tiszteletet és mások méltóságát sutba 
dobó politika. A második világháború 
előtt hasonló jelenségek alapozták 
meg a világégés összes szörnyűségét: 
amikor az osztrák és a német nemze-
ti elit, ellensúlyok nélkül volt képes 
rendszert alkotni demokráciaellenes, 
illiberális és antiszemita eszméikből. 
Ara-Kovács Attila, a DK külpolitikai 
kabinetvezetőjének írása a 7. oldalon

Sok példát lehetne mondani, de most 
maradjunk Buda legnagyobb kórhá-
zánál: a Szent János Kórház egyre tra-
gikusabb állapotban van. „A pszichi-
átriai osztályon a személyzeti WC-be, 
zuhanyozóba nyíló ajtó szemöldökfá-
jából csöpög a víz, fölötte a falon, a 
plafonon, a nyílászárókon zöld- és fe-
ketepenész. Vastagon. A falak jó ujj-
nyira szétnyíltak, a csempe táblákban 
válik el a faltól. Olykor-olykor leka-
parják a penészt, de néhány nap múl-
va mintha ott sem járt volna senki. Az Folytatás a 2. oldalon

Döbbenetes állapotok a kórházakban, ilyen körülmények között se dolgozni, se gyógyulni nemigen lehet

orvosok szobáját nemrég kellett le-
záratni, mert már semmiféle civilizá-
ciós mércének nem felelt meg. Előbb 
csak a falakat kellett megtámasztani, 
aztán megindult a víz is a plafonból. 
Az öreg ház ósdi csövei nem bírják a 
széttartó falak nyomását, törnek, re-
pednek. – írta meg nemrég egyik be-
teg véleményét a Népszabadság.
Az állapotok nem sokkal jobbak a 
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház sürgős-
ségi osztályán sem, ahol Oláh Lajos 
országgyűlési képviselőnk fél napot 

töltött. A DK politikusa egy hétköznap 
délután háromtól éjfélig ült az osztá-
lyon, hogy lássa, milyen ellátást kap-
nak az oda érkező betegek. Megrázó 
tapasztalatairól kisfilmet forgatott, 
ami megnézhető a Facebook-oldalán. 
A kórház reagálásában elismerte, 
hogy a helyzet elég rossz: „az egész-
ségügyben tapasztalható általános 
orvos-, és szakdolgozó hiány különö-
sen jellemző a sürgősségi ellátásra” 
– írták.
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Végtelenségig leterhelt nővérek, pálya-, még inkább országelhagyó orvosok, ideges betegek –  
súlyos látlelet a magyar egészségügyről. A DK a realitások és a lehetőségek talaján állva fokozatosan  

háromszorosára emelné a béreket az egészségügyben.

Csődbe csúsznak a kórházak

– Nem voltam beteg, csupán személyesen szerettem volna 
meggyőződni arról, milyen ellátást kapnak a betegek, baj-
ban lévő emberek. Tudtam, hogy iszonyú állapotban van az 
egészségügy, de a személyes tapasztalat így is mellbevágó 
volt – mondta Oláh Lajos, miután csaknem 12 órát töltött 
egy sürgősségi osztályon. A látottakról kisfilmet készített, 
amely hamar nagy nézettségre tett szert a közösségi olda-
lakon. A kisfilmben látható fotókat és videókat a telefon-
jával rögzítette, a váróban rejtett kamerával dolgozott, az 
arcokat pedig kitakarta, a hangokat eltorzította.
Szavaival teljesen egyetértett László Imre, a DK egészség-
ügyi kabinetjének a vezetője is.

Ez az igazi vészhelyzet

– Nem migrációs, hanem egészségügyi vészhelyzet van – 
mondta a szakpolitikus. Tavasszal már 252, legalább hat 
hónapja betöltetlen praxisról szóltak a hírek, s ez körül-
belül félmillió ember alapellátását teszi bizonytalanná. 
László Imre szerint az ápolók megbecsülése nélkül nincs 
egészségügy, hiszen ők azok, akik a leginkább megfize-
tetlenül, megbecsülés nélkül dolgoznak a betegekért. 
Ágytálat cserélnek, gyógyszert adagolnak, vért vesznek, 
vigyázzák az újszülötteket, műtéteken asszisztálnak, de 
akár csak egy-egy jó szóval segítik a kórházi kezelésre 
szorulókat.
– Az Orbán-kormány tönkrette a magyar egészségügyet. 
Életpálya-modellt ígért, de csak pénzt vett el az egészség-
ügyből, ma már ápolók ezrei hiányoznak a rendszerből. Aki 
pedig dolgozik, gyakran kidől a fáradtságtól, és bizony már 
az éhségtől is – mondta László Imre.

Az egészségügy már összeomlott

– Egyre több nővér és orvos áll fel, de mégsem érti meg a 
kormányzat, hogy be kell avatkozni. Legalább ötvenszáza-
lékos béremelésre lenne szükség, mert különben igen nagy 
baj lesz – erre hívja fel a figyelmet minden interjújában és 
a különféle rendezvényeken, demonstrációkon Sándor Má-
ria. A feketeruhás nővérként elhíresült Sándor Mária szerint 
sok egészségügyi képzettséggel rendelkező inkább elmegy 
árut feltölteni, vagy egy szoláriumba dolgozni, mert már 
azzal is közel a dupláját keresi, mint nővérként. – Tudom, 
hogy máshol is alacsony a bér, de egy nővér helyzete egé-
szen más, nem mindegy ugyanis, hogy egy tejföl árát ütöm 
félre a bolti kasszában, vagy leejtek egy gyereket. Ha rossz 
gyógyszert adok be, azt beadtam, nincs visszaút. A magyar 
egészségügy már összeomlott, már csak a benne dolgozók 
szakmaszeretete tartja életben. A kórházakban gyakran 
azt is utasításba adják, hogy a túlórákat nem lehet beírni, le 
kell csúsztatni, de az emberhiány miatt nincs rá lehetőség. 
Sokan a fiatalok közül a felelősséget nem is vállalják ilyen 
alacsony fizetésért, így pár hónap után elmennek.

Dupla, majd tripla bérek

A kormány egészségüggyel nem sokat törődő politikájával 
szemben a DK Sokak Magyarországa című programja több 
pénzt adna az egészségügynek, néhány év alatt megdup-  Ránk szakad az egészségügy, meg a kórházi plafon

ségügyben és az oktatásban. Itt a következő négy-öt évben 
a mostanihoz képest megdupláznák, majd az azt követő 
négy-öt évben a jelenlegihez képest megtripláznák a fize-
téseket. 
– Egy kormány nem teheti meg, hogy a megélhetési mi-
nimumot a minimálbér alatt állapítja meg – mondta az 
elnök. 

lázná, aztán háromszorosára emelné az orvosok és ápolók 
bérét, javítaná a munkakörülményeket, az ellátás színvo-
nalát. Tudjuk, hogy a fizetéseket nem lehet egyik napról a 
másikra megduplázni, de azokat a következő 5-10 évben 
az inflációt 5-6 százalékkal meghaladóan kell növelni. 
Gyurcsány Ferenc pártelnök, volt miniszterelnök szerint két 
területen lenne szükség gyorsabb béremelésre: az egész-



A múltba süllyed az oktatás
Az egészségügy mellett az oktatás a másik neuralgikus pont ma Magyarországon. A 21. században egyre inkább 19. századi 
elvek alapján szervezik meg az oktatást, példátlan központosítással, a tanárok és a diákok skatulyába szorításával, egyetlen 

szakmába betonozva bele a fiatalokat.
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A jövő oktatásáról tartottak konfe-
renciát és kerekasztal-beszélgetést 
szakemberek, pedagógus szakszerve-
zetek és baloldali ellenzéki politiku-
sok Budapesten. Az Ifjú Demokraták 
(IDE) szervezte rendezvény felszóla-
lói bírálták a kormány eddigi oktatás-
politikáját és az annak átalakítására 
tett javaslatait is. 
Niedermüller Péter, a DK alelnöke és 
EP-képviselője köszöntőjében az Or-
bán-kormány legnagyobb bűnének 
nevezte, hogy tönkreteszi az oktatást. 
Az ellenzéki politikus szerint a köz-
oktatás értelmetlen központosításá-
val irgalmatlan pénzek mentek el a 
semmire, attól pedig, hogy egy Klik 
helyett több tucatnyi lesz, az elv nem 
fog megváltozni. Egy végtelenségig 
centralizált közoktatási rendszer mű-
ködik majd továbbra is, amely össze-
egyeztethetetlen az Európában sike-
res oktatási rendszerekkel.
– A kormány a múlt oktatási rendsze-
rét erőlteti rá az országra, így nem le-

het a jövőre felkészíteni a mai fiatalo-
kat. Az oktatás tönkretétele hatalmas 
károkat okoz az országnak akkor, 
amikor Európában egyre inkább a 
versenyképes, tudás alapú, okos gaz-
daság létrehozása a cél – mondta Nie-

dermüller. – A szakképzésben is egyre 
nagyobb a botrány, aminek oka, hogy 
a képzésből kiveszik a közismereti 
tárgyakat, így a diákoknak nem lesz 
természettudományos műveltségük. 
Ráadásul a szakképzés bebetonozza 
a fiatalokat abba a szakmába, ame-
lyet 14 évesen választottak, miköz-
ben arra kellene felkészülniük, hogy 
többször is szakmát váltanak, amihez 
kompetenciákat, nyelveket kellene 
elsajátítaniuk.
További probléma, hogy a kormány 
hatalmas összegeket von ki a fel-
sőoktatásból. A világon mindenhol 
az okos technológiákba, a kutatásba 
fektetik a legtöbb pénzt, Magyaror-
szágon pedig épp az erre fordítható 
összegeket csökkentik. Niedermüller 
Péter szerint Balog Zoltán miniszter 
legnagyobb bűne, hogy folyamatosan 
támogatja és elősegíti az iskolai szeg-
regációt.
A szakértői kerekasztalon Mendrey 
László, a Pedagógusok Demokratikus 

Szakszervezetének elnöke kiemel-
te: lát esélyt arra, hogy a mostani 
tanárlázadás elérje céljait, ehhez 
azonban hosszú küzdelemre kell be-
rendezkedni, és ez a küzdelem nem 
fogja nélkülözni a bozótharcot sem. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (Klik) átalakításáról úgy fo-
galmazott: nem megszűnik, hanem 
megsokszorozódik.
– A 2010 előtt kormányzó baloldal-
nak voltak jó ötleteik az oktatással 
kapcsolatban, de ezeknek nagyon 
alacsony volt a társadalmi elfoga-
dottságuk – mondta Mendrey László, 
példaként említve a „kakaóbiztos” 
számítógépet.
Galló Istvánné, a Pedagógusok Szak-
szervezetének (PSZ) elnöke úgy fo-
galmazott: „elbukjuk a dolgot, mert 
szakmai oldalról közelítjük meg a 
problémát, miközben ez kőkemény 
politika”. A probléma két esetben 
oldódhat meg: ha a kormány 180 fo-
kos fordulatot vesz, vagy ha leváltják.  
– Ez a kormány ugyanis alapvetően 
nem akar változtatni a közoktatás 
rendszerén. Ehelyett sok olyan in-
tézkedést fognak hozni, ami csitítja 
az elégedetlenséget, és ezzel meg 
fogják nyerni a pedagógusokat – vé-
lekedett.
Szarvas Koppány Bendegúz, az IDE 
egyik alapítója szerint a Fideszre 
eddig akkor lehetett nyomást gya-
korolni, amikor elég széles társa-

Van rá esély, hogy a mostani tanárlázadás elérje céljait, 
ehhez azonban hosszú küzdelemre kell  

berendezkedni, és ez a küzdelem nem fogja nélkülözni  
a bozótharcot sem…

dalmi réteg tiltakozott elég hosszú 
ideig, mint az internetadó vagy a 
vasárnapi boltzár esetén. Az okta-
tás ügye ezektől annyiban különbö-
zik, hogy bár mindenkit érintő, de 
jóval összetettebb ügyről van szó.  
– Ezért lehetőleg egyszerű, egymon-
datos szlogeneket kellene megfogal-
mazni, mert azok mindig könnyebben 
számon kérhetők – tette hozzá. 
A politikai kerekasztalon részt vevő 
Arató Gergely (DK), Kiss László 
(MSZP) és Erőss Gábor (PM) egyetér-
tettek abban, hogy a demokratikus 
ellenzéki pártok és a civil szakmai 
szervezetek sok mindenről ugyan-
úgy gondolkodnak, így a közoktatást 
érintő alapelvekről is, miközben az 
azonos célokat más-más eszkö-
zökkel érnék el. Azt valamennyien 
aggályosnak tartották, hogy a gim-
náziumok majdnem fele egyházi 
fenntartású, ezért az egyházi intéz-
ményeknek az Orbán-rendszer ál-
tal adományozott privilégiumokat 
megnyirbálnák, vagy legalább kísér-
letet tennének erre. Arató Gergely 
a korábbi kormányok által az egy-
házaknak adott kedvezményeket is 
visszavenné.

Niedermüller Péter: Irgalmatlan pénzek mentek el a semmire

Régi módszerekkel nem lehet felkészülni az új időkre
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Az Országgyűlés május 10-én  
rendelte el a kötelező betelepí-
tési kvótáról szóló országos nép-
szavazást a kormány kezdemé-
nyezésére. A népszavazási kérdés 
úgy szól: „Akarja-e, hogy az Euró-
pai Unió az Országgyűlés hozzá-
járulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyar-
országra történő kötelező betele-
pítését?) Mivel az Országgyűlés-
ben nem kétharmados szavazás 
döntött a népszavazás kiírásáról, 
a DK színeiben politizáló képvi-
selők bojkottálták a szavazást. 

– Nem szabad elmenni szavaz-
ni! A nem szavazat is szavazat, 
de ha sokan részt vesznek az 
Orbán által diktált voksoláson, 
akkor érvényes és eredményes 
lehet a népszavazás, amellyel 
az a Fidesz célja, hogy kiléptes-
se Magyarországot az Európai 
Unióból. Ezt mindenképpen meg 
kell akadályoznunk! Ez az egyet-
len felelős, a nemzeti érdeket 
képviselő cselekedet – mondta 
Gyurcsány Ferenc pártelnök.
Molnár Csaba, a  Demokratikus 
Koalíció  ügyvezető alelnöke 
szerint a kormány kérdése jogi-
lag alkalmatlan bármiféle dön-
téshozatalra, emellett hazug is.
– Mi Európában, az Unióban aka-
runk élni, itt képzeljük el gyer-
mekeink, unokáink jövőjét is. 
Ezért mindent el fogunk követni, 
hogy a népszavazás sikertelen 
legyen – mondta az alelnök. – 
Orbán valójában nem pár száz 
ember befogadásáról szavaztat, 
hiszen pontosan tudja, hogy nem 
lehetünk potyautasok az EU-
ban, nem tarthatjuk a markunkat 
úgy, hogy közben kihúzzuk ma-
gunkat a közös feladatok alól. 
Orbán Viktor valójában arra kér 

felhatalmazást, hogy kivezesse 
Magyarországot az Európai Uni-
óból. Ez pedig ellentétes a ma-
gyar emberek érdekeivel. 
A DK bojkottálni fogja az Eu-
rópa-ellenes népszavazást és 
a népszavazástól való távol-
maradásra biztatunk, mert 
a    távolmaradás is szava-
zat, mivel aki távol marad, 
az Európára szavaz. Egy 
demokrációban nem ant-
idemokratikus a szavazás 
bojkottja, különösen akkor 
nem, ha a referendum lé-
nyegében nem is arról szól, 
amit kérdeznek. Az igazi kér-
dés ugyanis Magyarország 
EU-tagsága. Mivel a minisz-
terelnök nem elég bátor ahhoz, 
hogy a kilépést kérdezze meg, 
inkább az európai együtt-
működés felmondását 
teszi mérlegre a nép-
szavazáson. Hazug 
kérdésre viszont 
nem lehet igaz 
választ adni. 
Nem kérhetjük 
arra az embe-
reket, hogy 
Orbán Viktor 
hazugsága-

ival vitatkozzanak, az a politiku-
sok dolga. Az EU melletti kiállás 
egyetlen módja, ha az emberek 
nem vesznek részt ebben a ha-
zugságban és távolmaradnak a 
népszavazástól. Aki távolmarad, 
az az európai Magyarországra 
szavaz. Nyilván a szavazatok 
többsége igen lesz, ugyanakkor 

ha a népszavazás eredmény-
telen, ez bebizonyítaná, hogy 
Magyarország az EU-ban akar 
maradni, és nem dől be Orbán 

Viktor hazug kérdésének. Ha 
nincs érvényes eredmény, nincs 
felhatalmazás sem Magyarország 
kivezetésére az EU-ból.

Kvótavoks:  
MARADJ OTTHON!

A Kúria döntése szerint megtartható az orbáni népszavazás a menekültkvótáról. A DK álláspontja egyértelmű és következetes 
– bojkottra szólítunk fel mindenkit. A távolmaradás, a nemszavazás az egyetlen lehetőség, hogy érvénytelen és eredménytelen 

legyen a referendum, amely tulajdonképpen arról szól, hogy Magyarország az Európai Unió tagja marad-e. 

Aki távol marad,  
Európára szavaz!
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A kormány benyújtotta a 2017. évi költség-
vetés tervezetét. Jellemeznéd röviden?
Választási költségvetés. Elég rövid jellem-
zés?
Hogy lehet választási egy nullszaldós költ-
ségvetés?
Orbán Viktor nullszaldós költségvetést 
ígért, ígérgetni pedig nagyon tud. A mi-
niszterelnök azt is állítja, hogy ő még so-
sem hazudott az embereknek, de hát épp 
a minap mondta ki a bíróság, hogy hazu-
dott Gyurcsány Ferenc cégének az Európai 
Bizottságtól elnyert megbízásával kapcso-
latban. De komolyan: a benyújtott költ-
ségvetésben 1166 milliárd forint a hiány. 
Ez az EU módszertana szerint számítva a 
tervezett GDP 2,4%-a. 
Varga miniszter úr azt mondta, hogy et-
től függetlenül nullszaldós lesz a 2017-es 
költségvetés…
Már hogy a csudába lenne nullszaldós 
egy költségvetés, ha 1200 milliárd fo-
rintos lyuk tátong benne?! A költségve-
tésnek az elfogadhatóság látszatát is 
csak úgy sikerült kölcsönözni, hogy a 
kormány képtelenül magas, 3,1%-os nö-
vekedéssel számol (az EU Bizottsága ezt 
mindössze 2,1%-ra becsüli), és még trük-
közik is a költségvetés szerkezetével.  
Hogyan?
Az egyenleget három részre bontja. Ebből 
a hazai működési költségvetés egyenlege 
csakugyan 0, de a hazai felhalmozási és az 
európai uniós fejlesztési költségvetésben 
összejön az 1166 milliárdos hiány. Nagyon 
átlátszó trükk ez!
És következik ebből, hogy választási költ-
ségvetésről van szó?
Ebből még nem. Csakhogy az elmúlt 
évek során a kormány többször is nyi-
latkozni kényszerült a 2017-re terve-
zett hiányról. 2013 végén ez még 2,2% 
volt, aztán félévenként egyre keveseb-
bet mondtak,  tavaly már csak 1,7%-
ot. Ehhez képest a végleges hiánycél 
drasztikusan, több mint 40 százalékkal 
növekedett. Ez mutatja, hogy az állam-
háztartás stabilitását is hajlandóak beál-
dozni a választási győzelem reményében.  
Mit jelent mindez a gyakorlatban?
A kormány jóval magasabb hiányt kíván 
fölhalmozni, mint amit az EU szabályai 
megengednének, és ezzel a saját stabili-
tási törvényét is megszegi. Ráadásul ezzel 
párhuzamosan az államadósság is rekor-
dokat dönt. Van még két további aggasz-
tó tényező. Csaltak az állami EXIM Bank 
elszámolásánál, ez visszamenőleg több 
mint 2%-kal fogja növelni a hiányt. Az 

Ígérni, azt nagyon tudnak
A jövő évi költségvetésről kérdeztük Molnár Csabát, a DK ügyvezető alelnökét

MNB alapítványai pedig mintegy 200 mil-
liárd forintért vásároltak állampapírokat. 
Mario Draghi, az Európai Központ Bank 
elnöke azt írta nekem, hogy a jegybank 
ezzel a költségvetést finaszírozta, ami 
szigorúan tilos. Ez további 400 milliárd 
forintos hiányt jelenthet. Mindezzel visz-
szakerülhetünk az uniós túlzottdeficit-el-
járásba, aminek korábbi megszüntetését 
egyik legnagyobb sikereként ünnepelte az 
Orbán-kormány. 

Milyen konkrét adóintézkedéseket tartal-
maz a törvény?
A kormány láthatóan az alapvető éle-
miszerek áfájának csökkentésére a leg-
büszkébb, ezzel kampányolnak. Sajnos 
ebből az átlagemberek nem sokat fognak 
látni, mert ezzel párhuzamosan brutá-
lisan megemelik az üzemanyagok jöve-

déki adóját. Így drágább lesz a benzin, a 
növekvő szállítási költségek miatt pedig 
nem lesznek olcsóbbak az élelmiszerek 
sem. Ez nem más, mint szemfényvesztés. 
A másik értelmetlen tétel az, hogy társa-
sági nyereségadóból az idei 400 milliárdos 
bevétellel szemben jövőre 734 milliárd fo-
rintot várnak. Nem hinném, hogy a magyar 
vállalkozások úgy megtáltosodnak jövőre, 
hogy majd kétszer annyi adót fognak fi-
zetni, mint idén. Ez a bevétel csak úgy 

lehetséges, ha a különféle nagy nemzet-
közi cégek formálisan idehozzák az adó-
bázisukat, vagyis ha Orbán a nemzetközi 
adóelkerülők paradicsomává alakítja az 
országot. 
És a kiadási oldalon?
Jó hír lehetne, hogy több pénz jut az 
egészségügyre, de Varga Mihály szerint 

is évi 800 milliárd hiányzik a szektorból. 
Az egészségügyi kiadások ugyan 167 
milliárddal nőnek, de közben a kórházak 
adóssága ismét eléri az 50 milliárdot. A 
kormány tehát alig 100 milliárd forinttal 
akar pótolni 800-at. A jövőre tervezett 
emelt összeg ráadaásul még mindig 40 
milliárd forinttal kevesebb, mint amennyit 
a Gyurcsány-kormány költött  ugyanerre. 
Hét év alatt nem tudták elérni azt a szin-
tet, amennyit még a mi kormányaink fordí-
tottak egészségügyre. 
Oktatásra is elvileg több jut jövőre, de ez 
még a KLIK meglévő adósságainak a kifi-
zetésére sem elég. Jövőre pl. a középfokú 
oktatásra a Fidesz nominálisan is keve-
sebbet akar költeni, mint a Gyurcsány-kor-
mány 2008-ban, ha pedig az inflációt is 
figyelembe vesszük, akkor alig a kéthar-
madát.  
És mire költ még a kormány?
A budapesti szuperkórházat betervezték 
ugyan, ám a beruházás elmarad. Orbán 
hóbortjaira viszont lesz pénz bőven. A 
sporttal kapcsolatos fejlesztésekre min-
den egyes magyar állampolgár csecse-
mőtől az aggastyánig 10 ezer forintot 
kénytelen költeni jövőre, ebből 5 ezret 
focistadionokra. Orbán magánhadserege, 
a TEK csaknem 20 milliárdba, a miniszter-
elnök mániája, a Várba költözés pedig 50 
milliárd forintjába fog fájni adófizetõknek. 
Fejenként 7000 forintunkba fog kerülni a 
Fidesz szócsöve, az állami média, miköz-
ben a nyugdíjak csak 0,9 %-kal emelked-
nek. A DK programja szerint a GDP-növe-
kedésből a nyugdíjasoknak is arányosan 
kell részesülniük. 
Rogán haverjai viszont megint jól járnak: 
a Miniszterelnöki Kabinetiroda költség-
vetésének háromnegyedét a kormányzati 
kommunikációval és konzultációval kap-
csolatos feladatokra szánják.
100 milliárd forintot adnak az új paksi 
atomberuházásra, ebből 200 MW névle-
ges teljesítményű napelemet lehetne fel-
szerelni a magyar házak tetejére.
Vagyis?
Vagyis esztelen a pazarlás ott, ahol az 
Orbán Viktornak, barátainak és stróman-
jainak fontos, vagy azért, mert a szívük-
nek kedves, vagy, mert jól keresnek rajta, 
eközben viszont nincs vagy nincs elég 
pénz arra, ami mindannyiunk jövője szem-
pontjából létfontosságú lenne. Orbánnak 
egy dologban van igaza: van pénz arra, 
ami fontos. A baj az, hogy neki a foci és a 
várbeli palotája fontosabb, mint az okta-
tás és az egészségügy. 

A szuperkórházat betervezték ugyan, ám a beruházás 
elmarad. Orbán hóbortjaira viszont lesz pénz bőven
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Magyarország az Európai Unió tagja-
ként az elmúlt év végén zárta az első 
olyan 7+2  éves időszakát, amikor az 
ország iskoláinak, kórházainak, útjai-
nak fejlesztésére szánt 8600 milliárd 
forint elköltésének eredményeiről 
beszélhettünk. Ez fantasztikusan sok 
pénz, s ennek az óriási lehetőségnek 
a megragadásáról folytattak vitát a 
pártok képviselői a parlamentben. A 
kormánypártok melldöngetve harsog-
ták, hogy ez a pénz jár az országnak 
– s közben azt gondolták, hogy jár a 

kormánynak – , míg ellenzéki oldalról 
a legtöbbet emlegetett szavak a kor-
rupció, a haverok támogatása, a lopás, 
a rablás voltak. 
Többórás vita volt ez, hasonló témában 
elődeink ilyet nemigen folytathattak e 
falak között, de egyvalamiben még 
biztosan eltért a régi disputáktól, me-
lyekről ma már a parlamenti látogatá-
sokkor megemlékezve beszélünk. Ma-
gyarországnak a történelme során az 
Európai Unió közösségéhez való csat-
lakozásig még soha nem adatott meg 
hogy rendelkezzen annyi fejlesztési 
forrással, hogy  sikeres, fejlődő pályára 
állhasson át és most ez a lehetőségük 
adatott meg a ma itt élőknek. Ennek az 
új Magyarországnak a terveit készítet-

Volt eredményes évünk  
a fejlesztéspolitikában? 

E néhány sort az idei első parlamenti vitanap margójára, képviselői beszámolóként írom neked, kedves olvasó.

ték elő a Gyurcsány- és Bajnai-kormá-
nyok, hogy a történelmi lehetőséggel 
élhessenek a magyar pályázók, és ez 
egyben legyen olyan befektetés, mely 
hosszú ideig szolgálja a fejlődést. 
És nem indult rosszul. Büszkék lehet-
tünk arra, hogy az Új Magyarország 
Fejlesztési Tervben olyan helyeken 

építettünk szakrendelőt, ahol kórház 
sem volt 50 kilométeres körzetben. 
Közlekedésre alkalmas utak épülhet-
tek a kistelepüléstől a városokba, sok 
helyen mellette fut a biztonságosabb 
közlekedést nyújtó kerékpárút. Szál-
lodák és fürdőhelyek épültek vagy 
újultak meg, és ma is vonzzák a vendé-
geket. Az 1200 km szennyvízcsatorna 
kiépülése a környezetünket védi, míg a 
10 ezer akadálymentesített helyiség az 
egymás mellett élés azonos lehetősé-
geit teremtette meg. Kék táblák soka-
sága mutatta, hogy önkormányzatok, 
vállalkozások, ha küszködve is, de tud-
tak élni a lehetőséggel, már az elején 
is. Büszkék is lehettünk volna erre, mi, 
magyarok, mert a 2010-ig eltelt fél évti-

zed eredményesen szolgálta az ország 
fejlődését. Megépült az M43-as autó-
pálya, amely nemcsak a szegedieknek 
és makóiaknak, hanem a hódmező-
vásárhelyieknek is igazi lehetőséget 
teremtett. Újjászületett Pécs, és Krúdy 
városa, Nyíregyháza. A fejlesztéssel Zá-
hony kulcsszerepbe került, s emellett 

nem törpül el a Gyermekesély-iroda 
Baktalórántházán vagy Józsefváros-
ban – és még ezernyi projekt, amelyek 
sokak számára újra esélyt adtak a to-
vábblépésre. 
A fejlődést  ugyan megakasztotta a vi-
lággazdasági válság, de épp az európai 
uniós források segítettek a munkahe-
lyek jelentős részének megőrzésében. 
Erre az alapra támaszkodva maradt 
életben az építőipar és jutott forrás-
hoz sok vállalkozás.  2010-től  folyta-
tódhatott volna  a kivitelezés politikai 
erőszak nélkül is,  nagyobb része a Szé-
chenyi Terv keretében az Orbán-kor-
mány elmúlt 6 éve alatt. De a lendület 
megakadt, s egy éven át teljes volt a 
bizonytalanság. A pártpolitika rátele-

pedett a pályázati döntéshozatalra – 
ezt gyorsításnak hívták –, pedig csak 
a barátok támogatása és a lopás rend-
szerének kiépítése gyorsult fel. A vé-
gére már rendszeressé váltak a felfüg-
gesztések, a kifizetések elmaradásai. A 
kormány építkezés helyett háborúzott 
Európával. Alvállalkozók sora maradt 
kifizetetlenül – lásd a székesfehérvári 
vasúti felújítást, a Várbazár alvállalko-
zóinak esetét –, de mindenki hallgat, 
reménykedve a következő munkában. 
A magyar gazdaságban más lehetőség 
ugyanis nem kínálkozik. Egyéb beruhá-
zások nincsenek, csak az van, amit az 
Európai Unió fejlesztési támogatása 
lehetővé tesz. De ha itt nincs már más 
lehetőség, akkor keresni kell helyet, 
ahol van – így Magyarországról útnak 
indult már több mint 800 ezer ember. 
A Fidesz kormányzása százak gazdago-
dást és százezrek elvándorlását hozta 
az országnak, pedig volt egy esélyünk.
És hogy mi lesz a folytatás? 
Én csak egyet mondhatok: ne hagyjuk 
hogy ez  megismétlődjön!
2014–2020 között Magyarországnak a 
továbbra is lehetősége van arra, hogy 
az unió pénzügyi, fejlesztési forrásait 
igénybe vegye és azt a magyar családok 
életének biztonságosabbá tételéhez 
felhasználja. Biztonságot a családban, 
a lakhatásban, a munkahelyeken, le-
hetőséget a tanulásban és a gyógyulás-
ban. Egy család Várba költözése nem 
érhet fel 200 ezer család otthonának 
energiatakarékos korszerűsítésével.

Varju László
alelnök, DK

a Nemzeti Gazdasági Minisztérium 
volt államtitkára

A Fidesz kormányzása százak gazdagodást és százezrek 
elvándorlását  hozta az országnak

A pécsi Zsolnay negyed – egy a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok számos fejlesztése közül
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Ráadásul, ha széttekintünk a világban, 
számos populista megmozdulás, a szél-
sőjobbtól – mondjuk a német AfD-től 
és a Pegidától – a szélsőbalos görög 
Szirizáig a maguk módján abból élnek, 
s sikereik java részét annak köszönhetik, 
hogy feladták azokat a politikai tabukat, 

amelyeket a demokratikus, nyugati ér-
tékrendű világ két világháború tapaszta-
lataként maga számára felállított. Mert 
a politikai korrektség egyfajta tabu: be 
nem tartása az emberi együttélés sza-
bályainak felrúgását jelenti, annak min-
denféle következményével együtt.
A második világháborút megelőző 
hasonló jelenségek alapozták meg a 
világégés összes szörnyűségét: amikor 
az osztrák és a német nemzeti elit, el-
lensúlyok nélkül volt képes rendszert 
alkotni demokráciaellenes, illiberális 
és antiszemita eszméikből. Egy bizo-
nyos Karl Lueger, Bécs polgármestere 
hirdette meg azt a „modern” antisze-
mitizmust, amely aztán immár egyfaj-
ta katekizmusként a Mein Kampfban 
öntött legitim formát milliók számára. 
Csak jelezni szeretném, az egyébként 
igen sikeres polgármesterről körutat 
neveztek el Bécsben (Karl Lueger Ring), 
amely közel egy évszázadon át tartot-

Amikor egy kormány  
ráront nemzetére

Alighanem a politikai korrektség az, ami ellen a jelenlegi kormánypárt elszánt hívei a legrégebben hadakoznak. Érvényét már 
jóval 1998 – azaz a Fidesz első hatalomra jutását – megelőzően semmisnek tekintették, egész kormányzati politikájukat erre 
építve. Sokan, még az ellenzéki táboron belül is, szomorúan bár, de elismerik: a fideszes kalkuláció kifizetődőnek bizonyult. 

követelmény hiányzik. És az, hogy a 
társadalom szankcionáló megvetése 
elmarad, az épp annak köszönhető, 
hogy a Fidesz tudatosan feladta a 
politikai korrektséget, mint megke-
rülhetetlen politikai értéket, s ezzel 
legitimálta nem csak az efféle beszéd 
jogszerűségét, de magát a gyűlöletet 
is. Nem azért nő Magyarországon az 
antiszemita befolyás, mert ezt szank-
cionáló törvény létezik, hanem azért, 
mert a kormány minden gesztusával 
legitimációt ad az antiszemitizmus-
nak.
És persze nem csak annak. Nézzük meg 
a Fidesz politikai korrektségen túllépő 
napi gyakorlatát és az ahhoz társuló 
„kiskátét”. Illiberális = demokrácia-el-
lenesség. Család = melegellenesség. 
Párhuzamos társadalmak = multikul-
turalitás-ellenesség. Terrorizmus = 
iszlamofóbia. Soros = antiszemitizmus. 
Cigánybűnözés = romaellenesség. Pont 
olyan ez, mintha Orbán, Matolcsy, Ro-
gán, Mészáros Lőrinc stb. viselt dol-
gait „magyarbűnözésnek” neveznénk. 
Vagyis azokat is bevonnánk a tettesek 
körébe, akik valójában áldozatok.
Ide jutottunk, miközben a Fidesz a 
politikai korrektséget leváltotta a ka-
raktergyilkosságra, legitimálva bármit, 
amit a demokratikus világ tabunak 
tekint. Így néz ki, amikor egy kormány 
ráront a saját nemzetére.

Ara-Kovács Attila
elnökségi tag, DK 

a külpolitikai kabinet vezetője

ta életben a korai osztrák antiszemitiz-
mus emlékét, hogy pár éve, csendben 
lekerüljön a név Bécs térképéről, átad-
va helyet az Universitäts Ringnek. Eza-
latt Magyarországon gombamód sza-
porodtak el a Wass Albert utcák, Nyirő 
Józsefnek állami dísztemetést vizionál-

tak, Hóman-szobortervek születtek, új-
jáélesztve minden hamis pompájában 
Magyarország legförtelmesebb múltjá-
nak, a Horthy-korszak a legitimációját.
Miért ez a kontraszt? Áprilisban Révész 

Sándor barátom, akivel gyakorlatilag 
mindig egyetértek, a következő be-
jegyzést tette a facebookon: „2009-ben 
a megkérdezettek 6 százaléka gondol-
ta úgy, hogy a náci táborokban nem is 
voltak gázkamrák. A Medián friss fel-
mérése szerint ezt most 11% gondolja. 
2009-ben 11% vélte, hogy a szörnyűsé-
gek nagy részét csak a zsidók találták 
ki. Ma 19% véli így. 2009-ben a válasz-

adók 12% gondolta, hogy a zsidó áldo-
zatok száma sokkal kisebb volt, mint 
mondják. Ma 23% véli így. 2010-ben 
félrerúgták a szólásszabadság alkot-
mányos jogát, és büntethetővé tették 
a holokauszttagadást. Érdemes volt...”
Nos, ez esetben nem értek egyet Ré-

vésszel, ugyanis szerintem szükség 
van gyűlöletbeszéd-ellenes törvényre, 
ahogy arra Ausztriában és Németor-
szágban is szükség volt. Hogy mégis 
miért mások a következmények itt és 

ott, az nem e törvényből fakad, hanem 
a jogalkotói és joggyakorlói intenciók-
ból. Ott olyan törvény született, amely 
egyértelműen definiálta az efféle be-
széd jogsértő voltát, a bíróságok pedig 
meghozták az ezzel összhangban álló 
ítéleteket. Mi több, a társadalom meg-
vetése sújtja azóta is az elkövetőt. Azaz 
a politikai korrektség érvényesül.
Magyarországon ehhez mind a három 

A Fidesz tudatosan feladta a  politikai korrektséget, 
s ezzel legitimálta nem csak az efféle beszéd 

jogszerűségét, de magát a gyűlöletet is.

Nem felejthetjük el, hova vezetett az a korszak, amikor nem volt politikai korrektség
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Május 1-jén Orbán - titokban, a média 
kizárásával átadott  – hobbivasútja 
ellen tiltakozott több DK-s tagunk. 
Az 5,7 kilométer hosszú kisvasút 857 
millió forintba került. Földi Judit szé-
kesfehérvári, és Kovács Viktória keszt-
helyi önkormányzati képviselőink az 
induló vonat elé, a sínekre feküdtek, 
megakadályozván a vonat elindulá-
sát. A peronon „Hobbivasút helyett 
oktatásra és egészségügyre költsék a 
pénzünket!” feliratú molinót tartottak.
A síneken fekvő politikusainkat a 
helyszínre riasztott bicskei rendőrök 
vitték el a vasút elől,   miután ők 
többszöri felszólítás ellenére sem 

voltak hajlandóak felállni. A DK-s 
képviselők ellen szabálysértési eljá-
rást indult, képviselőink a szabálysér-
tést közmunkában fogják ledolgozni, 
terveik szerint az egészségügyben.
A kisvasút tervezett, Etyekig tartó 
nyomvonalának továbbépítése ellen 
is tiltakozik a Demokratikus Koalíció. 
A DK aláírásgyűjtést indított annak 
érdekében, hogy ne épülhessen meg 
a Felcsút-Bicske-Etyek vonalra terve-
zett kisvasút. A beruházás bővítése 
most kizárólag a magyar adófizetők 
pénzén valósul meg, az emberek fe-
jenként 900 forinttal járulnak hozzá 
az Orbán-család boldogságához.

A felcsúti kisvasút elé  
feküdtek a DK-sok

Nem tudott időben elindulni május 1-jén első útjára a Felcsút 
és Alcsút között megépített kisvasút, mert a Demokratikus 
Koalíció tagjai elfoglalták a síneket, így csaknem félórás 

késéssel indult el a vonat.  
Ketten a sínekre feküdtek, míg hárman a sínen állntak  

egy transzparenssel. 

Akik futottak: Varga Zoltán, Keszthelyi Dorottya, Varga Mónika, Varju László, Koromné Fenyvesi Rozália, Hegedűs János,  
Földi Judit, Bakai-Nagy Zita

A futók között volt Varju László or-
szággyűlési képviselő, a DK alelnöke, 
aki a maraton végén, a miniszterelnök 
hivatalának szánt egykori Karmelita 
kolostor előtt azt mondta: egészség-
ügyre, oktatásra vagy a korrupció elle-
ni harcra is költhetné a kormány azt az 
összeget, amelyet a Miniszterelnökség 
budai Várba költöztetésére és az ez-
zel kapcsolatos építkezésekre fordít. 
A kormány 2014 júniusában jelentette 
be, hogy a Budai Várba, a Sándor-palo-
ta mellé, az egykori karmelita kolostor 
épületébe költözik a miniszterelnök és 
hivatala.
– Ezt a pénzt el lehetne költeni a gyer-
mekekre, a trafikosok kártalanítására, 
a korrupció elleni harcra, az okta-
tásügyre, a nők jogainak érvényesíté-
séért, a nyugdíjasokért, a kisemmizett 
gazdákért és az egészségügy helyzeté-
nek javításáért – mondta a képviselő.

Felcsútról a Várba!
Szerencsére Felcsútról még nem építettek közvetlen kisvasutat a budai Várba – bár még nem késő –, ezúttal  

a DK több vezetője és tagjai futottak egymást váltva Felcsútról a Várba, ezzel tiltakoztak az ellen, hogy több száz milliárd 
forintot költ el a kormány látványberuházásokra.
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NICSAK, KI HAzUDIK?
A Gyurcsány Ferenc tulajdonában álló Altus zrt. első fokon pert nyert Orbán 
Viktorral szemben. A miniszterelnöknek bocsánatot kell kérnie.
A Fővárosi Törvényszék kimondta, hogy a miniszterelnök valótlanul állította 
2015 májusában azt, az Altus Európai Bizottságtól elnyert, uniós fejlesztési 
programokról szóló megbízásával kapcsolatban, hogy a cég a pénzt egyértel-
műen pártcélokra is használja. Emellett azt is kimondta az ítélet, hogy a kor-

mányfő az uniós tenderen nyert szerződést abban a hamis színben tüntette föl, 
hogy az Altus a megbízást politikai megfontolásból vezérelve nyerte el. A bíró-
ság döntése szerint Orbán Viktornak 270 ezer forint perköltséget kell fizetnie 
az Altusnak, és nyilatkozatban kell kifejeznie sajnálkozását.
Gyurcsány Ferenc szerint az ügynek két tanulsága van: egyrészt, hogy Orbán 
Viktor bármilyen gátlástalan hazugságra kész, ha politikai érdeke úgy kívánja, 
másrészt pedig az, hogy Orbán Viktor morális, társadalmi és politikai értelem-
ben egyaránt legyőzhető.

– A pofátlanság és a cinizmus felső ka-
tegóriája, hogy a kormány a nemzeti 
buszgyártásra hivatkozva csökkentette 
azt a hitelkeretet, amelyből a főváros 
150 új, lengyel gyártmányú busz vásárlá-
sát tervezte. A kormány ugyanis, amikor 
saját hatáskörben vásárolhat buszokat 
a Volánbusznak, szándékosan olyan 
tendert irat ki a nemzeti vagyonkezelő-
vel, amely kizárja a magyar járműve-
ket – mondta Gy. Németh Erzsébet. A 
DK fővárosi képviselője szerint a Fidesz 
hónapok óta veszélyezteti a 3-as metró 

Budapest: Minden busz  
Széles Gáborhoz vezet…

A 3-as metró felújítása lassan több időbe kerül, mint egy 
új megépítése, ráadásul a ráköltött pénzből csak felújított 

szerelvényeket kapunk, holott ennyiért már vadonatúj kocsikat 
is vehetett volna a főváros. Most a metrópótló buszokat 
tervezik kiszervezni, noha megbízhatóbb volna, ha ezt a 
főváros üzemeltetné. De így ismét egy fideszes oligarcha 

zsebét bélelik ki milliárdokkal.

A huzavona megy, a 3-as metró már alig…

felújítását. A kormány tavaly október-
ben úgy döntött, hogy Budapest hitelt 
vehet fel a 3-as metró felújítása alatt 
közlekedő buszok megvásárlására. Mi-
vel az utóbbi hetekben kiderült, hogy 
a Széles Gábor érdekeltségébe tartozó 
magyar cég buszai még félkészen is drá-
gábbak, mint a megbízhatóbb lengyel 
buszok, a kormány most visszavonta 
a hitelfelvételről szóló határozatot. 
Az Orbán-kormány célja egyértelmű: ha 
Budapest nem egy fideszes oligarchától 
akar buszokat venni, akkor mástól se ve-

gyen, inkább szervezze ki a 3-as metró 
pótlását ugyanazon fideszes oligarcha 
másik cégének. Budapestnek most a sa-
ját forrásaiból kellene buszokat vennie, 
a Fidesz adta válságköltségvetésben 
azonban nincs elég pénz 150 busz meg-
vásárlására, abból csak 110 új buszra 
futja. Úgy tűnik, hogy Budapesten min-
den út Széles Gáborhoz vezethet, Tarlós 

István pedig választhat: közlekedési ká-
oszt okoz a kevesebb busz megvásárlá-
sával, vagy kiszolgálja a fideszes oligar-
cha érdekeit.
– Tarlós István nem hajolhat meg ismét a 
fideszes érdekek előtt; addig kell vernie az 
asztalt, amíg az Orbán-kormány le nem tesz 
arról, hogy megint kárt okozzon a budapes-
tieknek – mondta Gy. Németh Erzsébet.

Bitay Márton földügyekért felelős ál-
lamtitkár szerint azért léphette túl a 
300 hektáros birtokkorlátot a Mészáros 
Lőrinc nevére megvásárolt állami föld-
területek összege, mert valójában két 
Mészáros Lőrinc létezik. Az eddig nem is-
mert névrokon a magyarázat arra, hogy 
a felcsúti polgármester nevére miért 
vásárolhattak a megengedettnél sokkal 
több állami földet.
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
(NFA) honlapján található földárverési 
eredmények szerint Mészáros Lőrinc 11 
liciten nyert az elmúlt hónapokban. A 
listában valóban nincs személyi azono-
sító, ám a földtulajdonos lakcímét fel-
tüntetik. Az NFA nyilvántartása szerint 

így mind a 11, összesen 400 hektárnyi 
területet ugyanazon a Felcsút Fő ut-
cai címen bejelentett Mészáros Lőrinc 
nyerte el. A második nagy földbirtokos 
Mészáros Lőrinc így nem lehet más, 
mint a felcsúti polgármester 23 éves fia. 
Azt eddig is tudtuk, hogy a Mészá-
ros-család összesen 1400 hektárnyi 
területet szakított ki Fejér-megyéből a 
fideszes földprivatizációnak köszönhe-
tően. Kisbirtokokról és gazdákról szóló 
fideszes ígéretek ide vagy oda, a csa-
ládtagok bevonásával láthatóan nem 
maradt akadály Mészáros Lőrinc nagy-
birtokosi ambíciói beteljesítése előtt. 
A 300 hektáros birtokkorlát kijátszása 
tehát sikerült.

A házelnök visszavitt minket a 
múlt század ötvenes éveibe. Kövér 
gondolata rettegésről, szorongás-
ról árulkodik. A Fidesznek nincs 
és nem is lesz hatalma az internet 
felett, amely, a szabadság egyik 
garanciája, és ez bíztató a jövőre 
nézve.
Viszont, ha a Fidesz úgy gondolja, 
hogy a média és az internet fenye-

geti a demokráciát, akkor felszó-
lítjuk őket, hogy a Fidesz többé ne 
használja egyik felületet sem. Szün-
tessék meg lapjaikat, tévéiket, az 
összes fideszes internetes portált. 
Védjék meg ezzel a demokráciát, és 
ne hagyják, hogy ezek halálra fenye-
gessenek minket.

Gréczy zsolt
szóvivő, DK

Osztódással szaporodik  
Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrincből egy is épp elég volt ebben az országban 
– talán sok is, de a jelek szerint több is van belőle, s itt nem a 

névrokonokra gondolunk. 

Kövér László esete  
az internettel

A Fidesz egyik alapítója, később elnöke,  
az Országgyűlés jelenlegi elnöke 2016-ban  
azt nyilatkozta egy lengyel lapnak, hogy a 

„keresztény, illetve a konzervatív értékektől  
eltérő szemlélet terjesztésében jelentős szerepet tölt be  

a nehezen szabályozható, ugyanakkor  
a nemzetközi tőke és a nagy cégek által ellenőrzött internet  

és média, amely halálos fenyegetés a demokráciára.”
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Tulajdonképpen a hatalom nagy ünne-
péről terveztem írni, miszerint megalkot-
ták – állítólag egy iPodon (csak ne néz-
nének minket ennyire agysérültnek) –
az ország alaptörvényét, kétharmaduk 
büszke tudatával. Mert őket felhatal-
mazta az istenadta nép, meg a történe-
lem ura. Csak azt tudnám hova tenni, 
hogy miért hívják a nemzetbiztonsági in-
tézményünket Alkotmányvédelmi Hiva-

talnak? Miért nem Alaptörvényvédelmi 
Hivatal? Akkor mégis él az Alkotmány, 
vagy jó lesz azt eltenni jobb és élhetőbb 
időkre?
Tudom, oktalan, buta és ironikus felvetés 
részemről, de nem én teremtettem ilyen 
helyzetet. 

Mindenkinek sírni és dühöngeni kellene, 
folyamatosan tiltakozni, hogy így meg-
csúfolták köztársaságunkat. A jelenlegi 
rendszer a rablólovagok álkeresztény 
Magyarországa.
Az internetadó, a vasárnapi boltbezárás 
megmozgatták a tömegeket. Viszont 
hosszú évekbe tellett, hogy beinduljon 

Éljen április 25!
A kérdés az, hogy mennyiből és minek. Volt ugyanis valamikor április 4-énk, amit manapság összevissza magyaráznak,  

jól bele is zavarodnak, mert összekeverik a későbbi szovjet befolyást a szimbolikus nap valódi tartalmával és igazságával. 
Tudniillik e sorok írójának, azaz nekem is – sokakkal egyetemben – enélkül kevés esélyünk lett volna egyáltalán megszületni. 

Gondolatok hazáról, alkotmányról, jogokról.

az oktatás és az egészségügy helyzetére 
a szakma és a lakosság nagyobb léptékű 
tiltakozása.

A huszonnegyedik órán túl! 
Rendszerbeli áttörés még mindig nem 
történt. Azt kevesen veszik észre, hogy az 
eredendő bűn pont az egypárti, illegitim 
alaptörvény megalkotása, és a hatalom 
részéről – szinte Szent Korona-tanként – a 

saját uralkodásukat biztosító törvényal-
kotás! A népképviseletet úgy értelmezik, 
hogy az ország az ő hitbizományuk. Mind-
ezt az 1944. március 19-e előtti időszak 
államiságának jelenkori folyamatossá-
gaként kívánják bemutatni és legitimálni. 
A mai hatalomgyakorlásuk egyértelműen 

bizonyítja, hogy miért. Legfőbb hitük a va-
gyonhoz kapcsolódik. Alig találunk olyan 
törvényalkotást, ahol ne kellene keresni 
az egyéni előnyszerzés motiváltságát. 
Felfoghatnánk az egészet történelmi bo-
hózatnak, ha éppen nem rokkannánk bele.
Mondjuk ki, ez egy illiberális állam tör-
vényalkotása. Olyan biztos alapon áll, 

mint egy rágógumi. Kétharmaduk tuda-
tában ötször már módosították, s érik a 
hatodik, a leggyalázatosabb, amellyel 
erkölcsileg egyértelműen kiírják magu-
kat az európai alapeszmét képviselő or-
szágok sorából.
Bármit mond és tesz a kormány a saját 
politikai családja érdekében, az Or-
bán-rezsim nyílt seb lett a kontinens 
térképén. Szinte érthetetlen, hogy a 

1998–2002 közötti időszak nem volt elég 
intő példa, hogy ne kapjanak ismét le-
hetőséget, ráadásul a magyar lakosság 
többségén elkövetett négy éves erőszak-
tétel után ismételhettek is. Magyarföld 
modern hűbéri társadalmában 4,2 millió 
létminimum alatt élő tengeti minden-
napjait. Ez a rezsibiztos szájából több-
ször is elhangzott magyar rögvalóság! 
Maga a szó elég rossz emlékeket ébreszt. 

A hűbérurak naponta megsértik az ön-
maguknak készített alaptörvényt
Az MNB vezetője – a főnök levághatatlan 
jobb keze – 260 milliárdos bűnügyéről oly 
sokan írtak, mégsem történik semmi. Ez a 
rendszer ezt is kibírja. Mégis meddig lehet 
elmenni? A nyugdíjasnak meg 0,9%-kal be-
fogják a száját, miközben a jövő évi költ-
ségvetés 2,4 százalékos inflációval készült. 
Amikor a törvény asztalánál szervilis 
emberek egy menekült vallomását aljas 
szándékból rosszul fordítják, sőt az érin-

Az alaptörvény olyan biztos alapon áll, mint egy 
rágógumi. Már ötször módosították, s érik a hatodik,  

a leggyalázatosabb.

tett hátrányára megmásítják az írásbeli 
vallomását, megmutatja, hogy a rendszer 
már a legmélyebb bugyraiban romlott és 
gonosz (a Szegedi Járásbíróságon történt).
A hatalom legfőbb, egyszemélyi képvi-
selője és hűbéresei a rendszer bebetono-
zását fizikai valóságában is megvalósít-
ják. Itt van példaként a Nemzeti Galéria 
átköltöztetése a budai Várból a Városli-
getbe, hogy megvalósítsák a 21. század 
legújabb magyar anakronizmusát, azt a 
szimbólumot, amit ez a rendszer képvi-
sel. Napirenden van a római-parti mobil-
gát építése, amikor 1500 fát, egy teljes 
Duna menti fasort kívánnak elpusztítani. 
Mintha nem létezne más alternatíva. 

Mindent bebetonoznak és lebetonoznak
Nincs a közéletnek olyan területe, ahol 
ne jelenne meg az érzéketlen barbárság 
és hatalmi arrogancia. Mindezek a fenti 
példák is mutatják, hogy az esztelen gát-
lástalansággal szemben a magyar társa-
dalom minden jóérzésű és szabad gon-
dolkodásra vágyó tagjának fel kell lépni. 
Az előítéleteket és az eddigi sérelmeket fél-
retéve tisztázni kell, hogy mi a civil szervező-
dések és mi a pártok feladata. Az ébredő mo-
dern polgári kezdeményezéseket, a részvételi 
demokrácia gondolatát nem vetheti el egy 
elitista pártpolitika, de az egy-egy ügyet kép-
viselő csoportoknak is bízni kell a pártok jó 
szándékában. Van mit tanulnunk egymástól. 

Készüljünk! 
Az aktív párbeszéd elkerülhetetlen. Ápri-
lis 25-e ártó szellemétől és annak képvi-
selőitől minél előbb meg kell szabadulni. 
Az ellenzék növekvő felelőssége, hogy 
ezt a sebet minél hamarabb és minél ke-
vesebb áldozat árán gyógyítsa. 
Igyekeznünk kell, mert fogy az idő!

Hazai András
elnök

Budapest 10. vk
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Mindaz, ami a különböző különadók-
kal, a magánnyugdíjpénztárakkal, 
s nem utolsósorban magával az al-
kotmánnyal és az Alkotmánybíróság 
hatáskörével történt, arra engednek 
következtetni, hogy országunkban az 
alkotmányos berendezkedéssel, az 
ország jogállami mivoltával alapvető 
bajok vannak. E bajok forrása maga 
az állam, illetőleg az állam műkö-
dését meghatározó intézmények és 
személyek.
Egy alkotmányban lehetnek, és több-
nyire vannak is ellentmondások, de 
ezek az alkotmány értelmezésével 
általában feloldhatók. Ám ez csak 
akkor lehetséges, ha tudomásul vesz-
szük, hogy az alkotmánynak, alaptör-
vénynek vannak, sőt kell, hogy legye-
nek olyan alapvető rendelkezései, 
amelyeket egyetlen más rendelke-
zése sem kérdőjelezhet meg, ame-
lyeknek minden körülmények között 
érvényesülniük kell.
A bajok forrása éppen abban kere-
sendő, hogy az állam működtetésé-
ben meghatározó szerepet játszó 
személyek és erők számára saját el-
gondolásaik minden áron való érvé-
nyesítése sokkal fontosabb, mint az, 

hogy az alkotmányosság követelmé-
nyei érvényesüljenek. Az alaptörvény 
sorozatos módosításai és az Alkot-
mánybíróság hatáskörének korláto-
zása mindezt jól jelzik.
Az Alkotmánybíróság, noha az előtte 
lévő indítványok némelyike az előző-
ekben jelzett kérdéseket feszegette, 
magának az alkotmánynak a vizsgá-
latától következetesen tartózkodott. 
Szerintem ez hiba. 
Meggyőződésem, hogy az Alkot-
mánybíróságnak előbb vagy utóbb 
el kell jutnia ahhoz a felismeréshez, 
hogy az alkotmány, illetve az alap-
törvény védelmét csak akkor tudja 
ellátni megfelelő színvonalon, ha 
meghatározza, hogy melyek azok az 
alapértékek, amelyektől még az al-
kotmányozásra felkent hatalom sem 
térhet el, amelyek terhére egyetlen 
alkotmányos tétel sem érvényesül-
het. Számomra – az alapjogok dek-
larálása mellett – a demokratikus 

A jogállam lassú haldoklása
A legutóbbi hónapok fejleményei egyre inkább megerősítettek abban a véleményemben, miszerint Magyarországon 

alkotmányos értékké vált az alkotmányellenesség. 

Az alkotmányosság nem csupán jogi kérdés, 
kőkemény gazdasági ügy is, az ország iránti bizalom 

helyreállításának előfeltétele

Szemét ügyek...
Feldolgozás nélkül áll a szemét a Veszprém megyei 

Királyszentistvánon, Kaposváron viszont az oda tervezett 
gumifeldolgozó esetleges környezetszennyezése vált ki 

aggodalmakat.

Szeméthegyek válogatás és feldolgo-
zás nélkül, a bálákat egyenesen a de-
póra hordják, a bálahalmazokat egy-
másra rakva, majd kompaktorral tö-
mörítve deponálják a hulladékot. Uni-
ós forrásból, közel 5 milliárd forintból 
épült a királyszentistváni létesítmény, 
amelynek a bejáratánál a tábla azt 
hirdeti: „Befektetés a jövőbe!”
– Ha az uniós előírások szerint mű-
ködne a hulladékkezelési központ, 
bizonyára nem ez lenne a látvány – 
mondja Katanics Sándor, a DK veszp-
rémi képviselője. A politikus feltet-
te a kérdést: miért nem működik a 
válogató? Miért nem történik meg 
a helyszínen a beérkező hulladék 
szétválogatása, mechanikai kezelé-

se? A hulladék hány százaléka került 
átválogatásra, ha egyáltalán került? 
Hogyan lehetséges, hogy bontatlan 
bálahalmokban teszik a hulladékot 
a lerakóba? Előírásszerűen zajlik-e a 
hulladék takarása? Ugyanis alig-alig 
észlelték a földtakarás nyomait, a te-
rület jelentős része fedetlen szemét-
tel van tele.
A Kaposvárra tervezett gumifeldolgo-
zó ügye Gyurcsány Ferenc DK-elnök 
helyi fórumán is szóba került: a volt 
kormányfő azt mondta, döntsék el a 
kaposváriak, kell, vagy sem a beru-
házás, fontos, hogy alkossanak véle-
ményt róla. A DK jelenleg aláírásokat 
gyűjt egy peticióhoz, amelyben a be-
ruházás ellen tiltakoznak.

Erre a kérdésre egyre nehezebb lesz választ kapni, miután a kormány 
visszamenőleg is titkosíthatóvá teszi a közpénzekből működő állami vál-
lalatok adatait is. Ezt próbálták meg a Nemzeti Bank által létrehozott 
alapítványokkal is, de ott az Alkotmánybíróság nemet mondott.

Péterfalvi Attila adatvédelmi kormánybiztos szerint ez a lépés alkot-
mányellenes, most is van az alkotmány és az Infotörvény szerint lehető-
ség jogos gazdasági érdekre hivatkozni a bíróságon, és akkor tényleges 
üzleti titkot nem kell kiadniuk az állami cégeknek se, így nem tudjuk 
meg, mennyit költöttek bútorokra vagy festményekre, de azt sem, hogy 
melyik magáncégeknek adják tovább az olcsó gázt.
Néhány héttel ezelőtt pontosan így próbálta titkosítani Németh Szilárd 
törvényjavaslata a Magyar Posta üzleti adatait. A gyanúsan alkotmány-
ellenes javaslat a parlamenten csont nélkül átment, Áder János köz-
társasági elnök viszont nem írta alá, az Alkotmánybíróság végül rábó-
lintott. Igaz, ez akkor kevesebb figyelmet kapott, mert a döntés éppen 
egybeesett azzal, hogy az MNB-titkolózást viszont alkotmányellenesnek 
mondták ki. Ami akkor nagyobb falatnak látszott – írja a 444.
A DK – amely a legátláthatóbb módon működő párt, az elnökség tagjai is 
adnak be nyilvános vagyonbevallást, illetve a párt különböző rendezvé-
nyeinek a költségvetését is feltesszük a honlapra – már a Matolcsy-féle 
pénzosztogatást és annak titkosítási kísérletét is teljes mértékben el-
fogadhatatlannak tartotta. Felhívtuk arra is a figyelmet, hogy a cégein 
keresztül közpénzek százmillióit elnyerő Szemerey Tamás, a jegybankel-
nök unokatestvére, arra is hajlamos, hogy offshore cégekbe fektetesse a 
pénzét. Az elmúlt hetekben az MNB korrupciós botrányában villágosan 
látszott, mennyit számít az, hogy az ilyen adatok, ha hosszas pereskedés 
után is, de végül nyilvánosságra kerülhetnek – ezzel azt akarják megaka-
dályozni, hogy többé semmilyen, a Fidesz-vazallusokra terhető adat ne 
kerüljön elő.

jogállamra utaló rendelkezés élvez 
elsőbbséget.
Egy olyan hatalom, amely soroza-
tos lépéseivel a jogállamot bontja 
le, végső fokon az alkotmányosság, 
illetve a saját maga által keresztü-
lerőltetett alaptörvény tiszteletét és 
tisztelhetőségét teszi kérdésessé az-
által, hogy az állam képviseletében 
alkotmányos értékké teszi az alap-
törvény tudatos, előre elhatározott 
megsértését.
A kormány és a kormánypártok lénye-
gében alkotmányos értékké tették az 
alkotmányellenességet, az állam al-
kotmányellenes működését. Mit tehet 

Orbán Viktor a jogállamiság helyreál-
lítása érdekében? 
Egyet, távozik a hatalomból. Nyilván-
valóan kizárható, hogy ezt önként 
megtegye, így csak a demokratikus 
erők összefogása, a választásokon 
való sikeres szereplése adhat esélyt 
arra, hogy a jogállamiság helyreáll-
jon. A következő választások meg-
nyerése a záloga annak, hogy újra 
alkotmányos érték legyen az alkot-
mányosság, az állam alkotmányos 
működése.
Ez pedig nem csupán jogi kérdés. 
Legyünk tudatában annak, hogy az 
alkotmányosság helyreállítása kőke-
mény gazdasági ügy is, előfeltétele az 
ország iránti külső és belső bizalom 
helyreállításának.

Tímár András
DK-tag

Pest 1. vk.

KI LOP MA?
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Természetesen voltak belső működési 
hiányosságok, ráadásul ott volt az or-
szág ügyeiben együttműködésre teljes 
mértékben képtelen akkori ellenzék, 
de az alapvető problémát a gazdasá-
gi világválság hazai következményei 
okozták. Mi, baloldaliak, liberálisok, 
demokraták, jobbközépen állók pedig 
egyre nagyobb nosztalgiával gondolunk 
azokra a nehéz évekre, mert akkor még 
mindig sokkal jobb volt az emberek han-
gulata, nem kellett a munkahelyeken fo-
lyamatosan rettegni, hogy nézeteik miatt 
elbocsájthatják, vagy csak egyszerűen 
megbélyegzik a családtagjaikkal együtt. 
A nehezen kiküzdött demokrácia a sza-
badság érzésével együtt lassan szerte-
foszlott.
Nem győzöm állandóan hangsúlyozni, 
nem hagyhatjuk, hogy minden nap föld-
be döngöljenek bennünket olyan bűnök 
miatt, amit el sem követtünk! Lekom-
munistáznak olyanok, akik szándékosan 
akadályozzák több mint két évtizede 
a titkosszolgálati iratok nyilvánosság-
ra hozását, nehogy fény derüljön saját 
múltjukra.
Azzal a céllal ragadtam billentyűzetet, 
hogy bebizonyítsam, mekkora hazugság 
az az állítás: „A magyar reformok működ-
nek”. A Matolcsy-féle gazdaságpolitika 
már egyszer az első Fidesz kormányzás 
idején nagy károkat okozott azzal, hogy 
a belső fogyasztás növelésére építet-
te a magyar gazdaság növekedését. Az 
unortodox gazdaságpolitikát sokkal 
helyesebb lenne egyszerűen egy neop-
rimitív gazdasági katyvasznak nevezni! 
Az nem vigasztal bennünket, hogy törté-
nelmi távlatokban feltehetően valóban 
tanítani fogják a matolcsizmust, mint 
kifejezetten káros, ám a maffia állam ki-
építésében jelentős szerepet játszó gaz-
daságpolitikát!
„A magyar reformok működnek” – ez egy 
minden valós tartalom nélküli szlogen. 
Egy szűk területet, a munkaügyi, foglal-
koztatáspolitikai statisztikákat válasz-
tottam ki.

Gazdaságpolitikai lózungok és a valóság
Egy DK-s politikusnak nap mint nap szembesülnie kell azzal, hogy a párt elnöke „mindenható”. Már a 2008-as gazdasági válság 
kirobbanásakor mindent az akkori miniszterelnök nyakába varrtak, és az idő múlásával a Fidesz propagandája a létező összes 

témában rendszeresen előhozza a Gyurcsány-kormány – szerintük – káros tevékenységét. 

A téma fontosságának alátámasztására 
az alábbi uniós támogatásokkal kap-
csolatos elvárást szeretném idézni: az 
Európai Unió 2020-ra 75%-os foglalkoz-
tatási célértéket tűzött ki. Magyarorszá-
gon jelenleg a korcsoportra vonatkozó 
foglalkoztatási ráta a férfiaknál 76,6, a 
nőknél 62,4%. A KSH adatok alapján je-
lentősen nőtt a foglalkoztatottak száma 
és csökkent a munkanélküliség Magyar-
országon az előző évi szinthez képest. 
2015. november – 2016. január közötti 
időszakban a foglalkoztatottak létszáma 
4 millió 240 ezer fő volt, ami a munka-
képes korú lakosság 64,5 százaléka, a 
munkanélküliségi ráta pedig 6,2 száza-
lékra esett. Az összességében 113 ezer 
fős növekedéshez a hazai elsődleges 
munkaerőpiac 57 ezer fővel járult hoz-
zá, a közfoglalkoztatottak köre 49 ezer 
fővel bővült.
Hogyan lesz a 64,5%-os foglalkozta-
tásból 75% 4 év alatt, azaz 690 ezer új 
munkahely, miközben a statisztikát már 
most is a közmunkásokkal szépítjük?! 
A válságból való kilábalás a gazdasági 
növekedés és a foglalkoztatás vonatko-
zásában sokkal lassabb volt a magyar 
gazdaság esetében, mint a magyar gaz-
daság első számú exportpiacát jelentő 
német gazdaságban. Egyrészt a magyar 
válság mélyebb volt, mint a német, más-
részt a kilábalás is később kezdődött 
meg, mint Németországban. Miközben a 
visszaesés szinte teljes egészében ugyan-
olyan sebességgel és mértékkel érintette 
a két gazdaságot, addig a fordulópont 
után, 2009 első negyedévében a német 
gazdaság jóval gyorsabban és nagyobb 
mértékben kapott erőre, mint a magyar. 
2010 második félévétől (az időpont egy-
beesik a Fidesz kormány kétharmados ha-
talomra kerülésével) kezdve egyre inkább 
elszakad egymástól a két gazdaságban a 
válság előtti szintre való visszakapaszko-
dás üteme. A német gazdaság 2011 elején 
már visszatért a válság előtti szintre, és 
azóta szinte töretlenül növekszik tovább, 
a magyar gazdaság azonban elhúzódó re-

cesszióba került és csak 2015 második ne-
gyedévében érte el a válság előtti szintet.
Visszatérve a foglalkoztatási statisztikák-
ra: a KSH által kiadott Statisztikai Tükör 
szerint tavaly a közfoglalkoztatottak szá-
ma 200 ezer fő volt, amely jelentős mér-
tékben befolyásolja a munkanélküliségi 
statisztikai adatokat. A 64,8%-os foglalkoz-
tatási ráta mellett 6,4%-os munkanélküli-
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ség rátát mutattak ki. A 4 millió 210 ezer fő 
foglalkoztatotthoz viszonyított munkanél-
küliek aránya a közfoglalkoztatottakkal 
együtt már meghaladja a 10%-ot.
A reformok helyett „A MAFFIAÁLLAM 
MŰKÖDIK” szlogent kellene bevezetni.

Lusztig Péter
DK önkormányzati képviselő, Tatabánya
elnök, Komárom–Esztergom megye 1. vk.
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Örömmel látom, hallom és tapasz-
talom, hogy a Sokak Magyarországa 
támogatóinak tábora napról napra 
népesebb. S nem csupán népesebb, 
hanem egyre sokszínűbb is. Hihe-
tetlenül sok és sokféle ember osztja 
a nézeteinket. Egyre többen jönnek 
rá arra, hogy sokkal szívesebben él-
nének a Demokratikus Koalíció által 
életre hívott Sokak Magyarországán, 
mint a jelenlegi államhatalom által 
képviselt Gyűlölet Magyarországán, 
ahol egyre több embert taszítanak 
a társadalom perifériájára minden-
féle mondvacsinált magyarázattal, 
vagy épp anélkül. A kormány már 
nem elégszik meg azzal, hogy nem-
kívánatossá nyilvánítja az embere-
ket, eltérő politikai nézeteik, vallási 
meggyőződésük, szexuális beállított-
ságuk, származásuk vagy bőrszínük 
miatt, most az egyént is megbélyegzi. 
Egyén ellenes ország lett az orbáni 
Magyarországból. Aki nem válik ön-
ként vagy kényszer hatására a kollek-
tív hipnózis áldozatává, aki nem haj-
landó az állam által felállított merev 
és természetellenes társadalmi nor-

mák béklyóját magára venni, az auto-
matikusan a másodkategóriájú ál-
lampolgárok listájára kerül. A szabad 
gondolkodás bűn, a véleményalkotás 
pedig egyenesen az ördögtől való – 
amennyiben a kormányzat ellen szól. 
Annak ellenére, hogy szabadgondol-
kodó egyénként jómagam is a társa-
dalom perifériáján dekkolok, roppant 
elégedett vagyok a helyzetemmel. 

Sőt, még büszke is vagyok rá, mert 
kitaszított társaimmal együtt nemet 
mondtunk a gyűlöletre hergelő ál-
lamhatalmi akaratnak. S örülök, mert 
olyanok közt lehetek, akik vállalják 
önmagukat, és akik hozzám hason-
lóan nem hajlandóak hozzátorzulni 
a fideszi rémálom szülte társadalmi 
ideálhoz. Igen, én a Sokak Magyaror-
szága állampolgárának vallom ma-
gam.
Sokan vannak azonban, akik még 
bíznak az aktuális vezetésben. Rész-
ben azért, mert ma még ők a hatalom 
kegyeltjei, és szent meggyőződésük, 
hogy holnap is azok lesznek. Pedig 
ideje lenne ráébredni, hogy a ma még 
favorizált társadalmi csoportok hol-
nap már a nemkívánatosak listáján 
szerepelhetnek. A mai államhatalom 
mindig tud okot találni a kegyencek 
körének szűkítésére. Kegyenc pedig 
csak addig marad valaki, amíg a ha-
talom céljaihoz ez feltétlenül szüksé-
ges. Aztán irány a süllyesztő. 
Eközben mi egyre csak tolongunk a 
periférián, mindig többen és többen, 
és arra várunk, hogy újból emberszám-

ba vegyenek. Arra várunk, hogy ismét 
véleményt nyilváníthassunk, és az szá-
mítson is valamit. Várunk és közben re-
méljük, hogy megőrizzük józan eszün-
ket és ítélőképességünket, s amikor 
elérkezik a pillanat, képesek leszünk 
megállítani azt a Fidesz által kreált 
szörnyeteget, ami éppen arra készül, 
hogy bekebelezze társadalmunk még 
megmaradt méltóságának utolsó mor-
zsáit is. Hónapokkal ezelőtt, amikor 
először hallottam a Sokak Magyaror-
szágáról, azt gondoltam: ez egy vonzó 
jövőkép. Aztán hamarosan azt kérdez-
tem magamtól: miért ne valósulhatna 
meg?  Mára már azt érzem, hogy ez a 
vízió kezd alakot ölteni. Minden nap 
erősebben érzékelhető a küszöbön 
álló változás. Valami végre megmoz-
dult társadalmi szinten. Reakciónk ed-
dig zsigeri volt, de most már tudatos is. 
S ha ez a két dolog egyszerre érvénye-
sül, vagyis ha ösztön és akarat együtt-
működik, akkor jó úton haladunk afe-
lé, hogy a Sokak Magyarországa rövid 
időn belül valósággá válhasson. 

Muhari zsuzsa  
DK-tag, Budapest 3. vk.

Én a Sokak Magyarországa állampolgárának 
vallom magam

Szeretném veletek megosztani, mit is jelent számomra a Sokak Magyarországa. Most nem a politikai programra gondolok, 
hanem sokkal inkább magára a fogalomra, amivé a Sokak Magyarországa immár kinőtte magát. 

Csökkentik az üvegházhatású gázok  
kibocsátását – de nem mi, hanem az utódok!

A jászberényi önkormányzat elé került a jól csengő „Jászberény Fenntartható Energiagazdálkodási Akciótervéről (SEAP)” címet 
viselő előterjesztés, amely arról szól, hogyan is csökkenthetnénk az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ám úgy tűnik, a készítők 

bóvlit adnak el, városról városra. Jó pénzért. 

Egyik kérdésemre a polgármester fel-
ébredt álmából. Tényleg kifizetünk 
olyan számlákat, amelyeket nem kel-
lene? – kérdezett rá az anyag készítő-
jénél. – Hát igen – hangzott a válasz. 
És ennél nem sokkal több az anyag és 
szerkesztőjének érdeme. 
A probléma az, hogy az úgynevezett 
„Helyzetkép” közel sem került a va-
lósághoz. A veszélyeket még kar-
colgatni sem merte. Melyek ezek? A 
népességfogyás, az alacsony hozzá-
adott értékű termelés (azaz a rosszul 
fizető munkahelyek), a helyben meg-
termelt viszonylag magas GDP rend-
kívül egyenlőtlen elosztása (azaz 

klasszikus értelemben a munkások 
kizsákmányolása), a kultúra hanyat-
lása, a jobbágyszellem térhódítása, a 
közpénzek  a Fidesz (és a helyi elitek) 
általi lenyúlása. Hogy csak a legjel-
lemzőbbeket mondjam. 
Ilyen eltévedt alapról csakis min-
denhol eladható általános célokat 
lehet szajkózni! A készítők még azt 
sem merték bevállalni, hogy konk-
rét javaslatot tegyenek két nagyon 
is kézenfekvő cél elérésére! Az elke-
rülő út harmadik szakaszának meg-
építésére, és Magyarország egyik 
legjobb, Jászberény külterületén 
található geotermikus lelőhelyének 

kiaknázására. Könnyen meglehet, 
hogy ez utóbbit is odaígérték már 
valakinek… 
A pofátlanság netovábbja, hogy a tes-
tület nem saját mandátuma idejére, 
2020-ra vállalta az üvegházhatású 
gázok 20 százalékos csökkentését, 
hanem 2030-ra, utódai bízva a fela-
datot, igaz, akkorra rögtön a dupláját 
ígéri, azaz 40 %-ot! 
Na ezt (is) jól beleöntötték utódaink 
nyakába!
Gratulálok! Gedei József

DK önkormányzati képviselő,  
Jászberény

elnök, Jász-Nagykun-Szolnok 2. vk.




























































































































































































































































































































































 
 

Victor Hugo gondolata A rejtvényt Mezey László engedélyével, térítésmentesen használtuk.



Járt Dunaújvárosban Gy. Németh 
Erzsébet, a párt elnökségi tagja is, 
aki felkészült jelöltnek tartja Huszti 
Zsoltot.
– Dunaújvárosi és demokrata, és 
szembe fog menni mindazzal, ami 
a városnak kárt okoz – mondta Gy. 
Németh Erzsébet, s arról is beszélt, 
hogy meg kell állítani a kormány ci-
nizmusát, ami a városban is tapasz-
talható. 
Dr. Huszti Zsolt szakmáját tekint-
ve városfejlesztési szakember. A 
kampány során járják a körzetet, 
beszélgetnek az ott lakókkal a 
fejlesztési terveikről, amelyeket 
megválasztása esetén szeretnének 
véghez vinni. Huszti az intézmé-
nyek felújítását és a közterületek 
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Kampányfőzés Dunaújvárosban
Június 5-én időközi választást tartanak Dunaújvárosban abban a körzetben, ahol lemondott a gyilkossággal gyanúsított,  

fideszes képviselő. A DK önállóan indul a választáson, s az elmúlt hetekben elnökségünk több tagja is kampányolt  
Huszti zsolt mellett a városban. Közös főzést is rendeztünk, bográcsversennyel, amelyen részt vett a konyhai tudományokhoz 

közismerten jól értő elnökünk is.

Hozzávalók:
1,5 kg marhafelsál (vagy lábszár, vagy feketepecsenye)
4 nagy vöröshagyma
2 zöldpaprika
1 konzerv aprított olasz paradicsom
1 evőkanál rózsapaprikakrém
10 dkg cérnavékonyra vágott sárgarépa (csomagolva 

kapható) 
vagy 1 nagy sárgarépa lereszelve 
1 csapott kiskanál pirospaprika
5-7 dl barnasör vagy karakteres pilseni
tejföl
só, bors

1. A marhahúst vágjuk nagyobb (4x4 centis) darabokra, 
a hagymát tisztítsuk meg és őt is vágjuk nagy darabokra. 
A paprikát vékonyan szeleteljük fel. Ha nem kapunk sa-
látaalkatrészként árusított cérnázott sárgarépát, akkor 
egyszerűen reszeljük le az egész répákat. 
2. Az összes eddig említett hozzávalót meg a paradicso-
mot tegyük egy vastag aljú edénybe, borsozzuk, adjuk 
hozzá a rózsapaprikakrémet (én édeset használok, de 
aki akarja, tegyen bele csípőset). A paprikakrém sós szo-
kott lenni, különösen, ha biót használunk, mert a sóval 
váltják ki a tartósítószereket – így ennek függvényében 

sózzunk. Öntsük fel annyi barnasörrel, amennyi ellepi, 
és közepes lángon főzzük 1 órán át, fedő alatt.
Ha nincs barnasör, a recept ugyanúgy működik vízzel is, 
csak a karamelles, malátás édes-keserűség fog eltűnni. 
3. Vegyük le a fedőt és magas lángon főzzük a pörköl-
tet, míg szinte minden leve elfő, és sűrű mártás kezd 
kialakulni. Szórjuk rá a pirospaprikát – ne többet egy 
kiskanálnyinál, mert ennél többet a sör íze nem tolerál 
–, keverjük össze, majd ismét öntsünk rá sört, de már 
ne annyit, hogy ellepje. Ismét pörköljük szinte zsírjára, 
majd újra öntsük fel sörrel. Így a barna nedű mélyen át-
járja a hús és zöldség minden sejtjét. 
4. A második felöntés után már nem kell lepirítani, 
csak hagyni, hogy a friss sör is beépüljön a mártásba. 
Az utolsó 10 percben a gombát is adjuk hozzá. Ez már 
nagyjából kétórás összfőzést jelent: a hús megpuhult, 
a zöldségek karamellbarna mártássá lényegültek át, és 
vadító illatot áraszt az edény. Zárásképpen kanalaz-
zunk a tetejére egy tejfölbóbitát.
Van, aki a látvány kedvéért, leveles tésztával borítja be, 
azt megkeni tojássárgájával, és beteszi a 180 fokos sü-
tőbe 20 percre. Lenyűgöző lesz, amikor a tésztát feltör-
ve a sörös ragu illatát inhaláljuk.

Marton Levente 
elnökségi tag, DK Zugló

Nem állítjuk, hogy ez a pörkölt nyerte 
a bográcsversenyt, de azt állítjuk, hogy 
megéri megkóstolni! A cseh sörök híre-
sen jók, arról senkit nem kell meggyőz-
ni, arról meg végképp nem, hogy a ma-
gyar pörkölt is híresen jó. A remek cseh 
sör a remek magyar marhapörkölttel 
pedig váratlanul kellemes párost alkot.

A sör és a marhahús ugyanis titkos há-
zasságban él már hosszú ideje, bár erről 
a kapcsolatról jobbára csak a franciák, 
a belgák és az írek tudnak – a franciák 
marhahússzakértői utóbbi kettő pedig 
sörszakértői minőségükben. 
A jó marhahúshoz természetesen jó 
sör kell, nevezetesen remek barnasör 

vagy erős, markáns ízű világos, amely 
mélyen beivódó, malátás ízzel ruházza 
fel a húst a lassú és hosszú főzés során. 
A karcsú és könnyed búzasöröket itt 
el kell felejteni, nekik nincs helyük az 
edényben, legfeljebb a szakács pohará-
ban. A búzasör annyira hasznavehető a 
főzésben, mint öreg apáca a kőfejtőben.

A pörkölt a nagyrészt elfeledett vizes 
módszerrel készül, azaz a megszokottól 
eltérő módon nincs hagymadinsztelés, 
nincs zsírban futtatott pirospaprika, sőt, 
nincs zsír sem. Itt mindent egyszerre 
kell az edénybe borítani, és bízni abban, 
hogy reményünk és ételünk valóra fog 
válni. Úgy lesz.

hasznosítását tartja különösen 
fontosnak.
– Nagyon összetett a körzet, ezért 
nehéz egy komplex fejlesztési prog-
ramot létrehozni. Több elképzelé-
sünk van, de ami nagyon lenne az 
intézmények (például az MMK és a 
Petõfi iskola) felújítása, továbbá a 
közterületek megfelelő gondozása, 
kihasználása. 
Próbáljuk feltárni a körzeti problé-
mákat. A teret növelni nem lehet, ab-
ból kell gazdálkodni, ami van, nyilván 
úgy, hogy ne kelljen a zöldterületek-
ből elvenni – mondta Huszti Zsolt. 
A kampány során a DK nagy közös 
főzést is rendezett, amelyen ott volt 
a párt elnöksége, és Gyurcsány Fe-
renc elnök is.

Sörpörkölt 



az orbán-kormány 
idején
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