
Nem csupán bírálunk,  
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Pert nyertünk a kormány-
kedvenc CBA ellen

A CBA tavaly két közlemény miatt 
indított pert a DK ellen. Egyszer azt 
írtuk, hogy „az áfacsalási botrány 
legújabb fejezete kínosan közel 
játszódik a korrupt kormány ked-
venc vállalkozásához, a CBA-hoz”. 
2015 januárjában közöltük: hogy 
„a KDNP egy olyan tanulmánnyal 
akarja alátámasztani a vasárnapi 
zárva tartásról szóló törvényt, 
melyet – a törvény egyedüli nyer-
tesének – a CBA-nak a dolgozóival 
készítettek.” A bíróság szerint a DK 
egyik esetben sem követett el tör-
vénysértést.

Győztünk Salgótarjánban is!

– Nagyszerű győzelmet aratott az 
MSZP és a DK közös jelöltje Sal-
gótarjánban – mondta Gyurcsány 
Ferenc pártelnök, miközben gratulált 
az új polgármesternek, Fekete Zsolt-
nak. – És meg kell jegyeznem: szinte 
függetlenül a közvéleménykutások-
tól az utolsó másfél évben minden 
fontos időközi választást elveszített 
a Fidesz – tette hozzá az elnök. Ha-
sonlóképp fogalmazott a helyszínen 
Varju László DK-alelnök is: – Szét- 
esőben a kevesek Magyarországa, 
Salgótarján nem engedett a zsaro-
lásnak, a Fidesz, úgy tűnik, már csak 
közvélemény-kutatást tud nyerni.

Független képviselők 
csatlakoztak a DK-hoz

Pest megye két településén, Du-
nakeszin és Gödön független önkor-
mányzati képviselők csatlakoztak a 
Demokratikus Koalícióhoz. Gödön 
Lőrincz László, Dunakeszin Radnóti 
Henrik lépett be a pártba. Utóbbi 
településen Pádár István Richárd 
tanácsnok is a DK tagja lett. Ezzel 
immár 85 kerületi, illetve települési 
önkormányzatban dolgozik DK-s 
képviselő. A csatlakozottak tagjai 
lettek a DK önkormányzati képvise-
lőit tömörítő Demokratikus Képvi-
selők Közösségének (DKK) is.

A Demokratikus Koalíció kidolgozta, és kongresszusán elfogadta a Sokak Magyarországa 
programjavaslatot, amelyet vitára bocsájtunk, és kikérjük róla a szavazók véleményét. Írja 
meg hozzászólását, véleményét az interneten (sokakmagyarorszaga.hu) vagy vitassa meg 

a programot személyesen a DK kitelepülésein és lakossági fórumain. Gyurcsány Ferenc 
pártelnököt telefonon is lehetett hívni ötletekkel, javaslatokkal – égtek is a vonalak…

Sokak Magyarországa

Elkészült a Sokak Magyarországa, a DK 
programjavaslata, amelyről kikérjük a 
szavazók véleményét is. Rákérdezhetünk 
a tiedre is, de inkább arra kérnénk, hogy 
emeld ki a program számodra legfonto-
sabb részeit!

Van három terület, ami egész Magyarország 
számára fontos és ahol az Orbán-rendszer 
még a többihez képest is ijesztő rombolást 
vitt véghez. Az első az oktatás. Orbánék 
a közoktatásra 28%-kal, a felsőoktatásra 
13%-kal költenek kevesebbet, mint a Gyur-
csány-kormány. Ma nincs fűtés, áram és 
kréta az iskolák egy részében, és naponta 
iszonyú képeket láthatunk az interneten az 
iskolaépületek állapotáról. Zuhant az érett-

ségizők és a felsőoktatásba fölvettek száma, 
látványosan romlottak a PISA-eredmények, 
a pedagógusok bérét tekintve pedig az EU 
abszolút sereghajtói közé tartozunk.

De hiszen a kormány minden idők leg-
nagyobb pedagógusbér-emeléséről be-
szél…
És azt is állítja a kormány, hogy a magyar 
reformok működnek... Ugyan! A pedagógu-
sok nettó átlagkeresete hat év alatt csupán 
8,5%-kal emelkedett. Ilyen ütemben a ma-
gyar pedagógusok bére 42 év alatt érné el 
a mai lengyel pedagógusokét – és szándé-
kosan nem a német pedagógus-fizetésekkel 
példálóztam.

– A magyar hazafiak kötelessége meg-
óvni a nemzetet és a hazát, megterem-
teni a sokak Magyarországát – mondta 
a Demokratikus Koalíció kongresszusán 
Gyurcsány Ferenc, amikor bemutatta 
Sokak Magyarországa elnevezésű prog-
ramjavaslatot.
Hangsúlyozottan javaslatot, mivel a DK 
programját a választókkal közösen al-
kotjuk meg, kikérjük a véleményüket, s 

ennek függvényében a jelenlegi szöveg 
még alakulhat a végleges változatig.
– Nem diktálni akarunk, hanem párbe-
szédet arról, hogy milyen legyen a jövő 
Magyarországa, a sokak Magyarországa 
– mondta az elnök.
Ilyen programot eddig a demokratikus 
ellenzéki pártok közül csak a Demokra-
tikus Koalíció bocsájtott a nyilvánosság 
elé, s azóta minden közvélemény-kuta-

tás a DK erősödését jelzi, a pártnak már 
stabilan félmillió szavazója van: ilyen 
sok a megulakulása óta nem volt még.
– Amely akár kormányprogram is lehet-
ne, mert ez kötelező feladat, egy ellen-
zéki pártnak meg kell mutatnia, mit csi-
nálna, ha kormányon lenne – erről már 
az ATV-nek adott interjújában beszélt a 
pártelnök.

Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 4. oldalon



Folytatás az 1. oldalról

„Ha a jól ismert tévés betelefonálós műsor, a Fórum műsorvezetéséből kellene megélnem, le-
het hogy felkopna az állam, mert bizony kiderült ma, hogy nem is olyan könnyű pár percben 
egyszerre hallgatni is a telefonálót, irányítani is a beszélgetést és a végén eljutni közösen 
valahova. A Sokak Magyarországa programjáról tartottunk ma kétórás telefonos fórumot. 
Mellbevágó metszetét adták a beszélgetések az ország mai állapotának. Ha forgatókönyvet 
írtunk volna, sem tudtuk volna kitalálni, hogy az utolsó hívás Salgótarjánból, a győztes 
városból jöjjön. 
Ez a hívás tele volt reménnyel. Két óra alatt 23 hívást tudtam fogadni, közülük összesen 
egy foglalkozott a menekültek ügyével, talán mondanom sem kell, ez a telefonáló sem 
támogatta a kormány álláspontját. 
A többi hívás egyébként az ország jól ismert nyavalyáiról szólt. Külföldre költözött 
gyerekekről, alacsony nyugdíjakról, az egész ség ügy áldatlan állapotáról és foly-
tathatnám. De a tanárok szembeszegülésében már sokan a reményt látják. Hogy 
felébred Magyarország. És persze éppen Salgótarján kapcsán sokan figyelmez-
tettek bennünket, hogy a DK-nak és az MSZP-nek más esetekben is össze kell fogni-
uk. Nem rajtunk fog múlni.  Köszönöm a hívásokat és megértését kérem azoknak, 
akik ma nem jutottak el hozzám, de ígérem nem ez volt az utolsó lehetőség.” 
– írta Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc.

Ébredj, Magyarország!
Számos hívás érkezett Gyurcsány Ferenchez, aki március elején 
két órán át tartott telefonos fórumot a Sokak Magyarországa 

programjavaslatunkhoz hozzászólókkal. Köszönjük, hogy hívtatok!

„A Sokak Magyarországa a Te otthonod, ahol jó élni, 
ahova jó hazajönni. Ahol nem az gyógyul, akinek 

kapcsolata és pénze van, hanem akinek szüksége van 
rá. Ahol nem csak az tanul, aki tehetős, hanem akinek 

tehetsége és szorgalma van. Ahol a fizetésből meg lehet 
élni. A mai Magyarország nem ilyen hely.”

A Demokratikus Koalíció 
politikai mentalitása továbbra 

is arra épül, hogy kívánjuk a 
szabadság rendjét, az emberi 
méltóság tiszteletét, hiszünk 
a szociális piacgazdaságban, 

a parlamentáris jogállamban, 
az európai elkötelezettségben, 

a transzatlanti szövetségben. 
Ezekre a pillérekre építettük 

a Sokak Magyarországa 
programjavaslatot is.

– Amikor szemben állunk a kormánypár-
tokkal és segédcsapatukkal, a Jobbikkal, 
az azért történik, mert látjuk, hogy a Fi-
desz folyamatosan megsérti ezeket az 
alapelveket – mondta a programjavaslat 
bemutatásakor Gyurcsány Ferenc. A pár-
telnök, volt miniszterelnök azt ajánlotta, 
hogy a döntések lehetőségét osszák meg 
újra az állampolgárok és a képviselők 

között. Egy sor dolgot népszavazással 
döntsünk el, ismét legyen valódi sztrá-
jkjog, ne engedjük, hogy a hatalmon lévők 
betölthessenek minden állami hivatalt, és 
ha kell, ne engedjük, hogy az egyszerű 
többség köztársasági elnököt válasszon.
Az elnök Antall József egykori kormány-
főt idézve azt mondta, a magyarok meg-
tanultak alámerülni, ebben van törté-
nelmi tapasztalatuk. – Azt viszont nem 
ajánlom, hogy megpróbáljuk kibekkelni a 
mostani hatalmasok vigasságát – közölte 
hallgatóságával. – Nem lehet mást tenni, 
mint birokra kelni és birtokba venni az 
országot. Magyarország jelenleg a sem-
mibe menetel – jelentette ki.
Gyurcsány Ferenc azóta több helyen is 

arról beszélt, hogy egy felelős ellenzéki 
pártnak nem csupán bírálnia kell, Orbán 
elutasítása önmagában nem elég, 
hanem jövőképet is kell 
kínálnia, meg kell ismer-
tetnie a szavazókat 
az elképzeléseivel, 
miközben pontosan 
tudja, hogy képte-
len ígéretekkel sem 
szabad hitegetni az 
állampolgárokat.
– Korábban határo-
zott színekkel 
felrajzoltuk a poli-
tikánk kontúrjait, 
most pedig kezdjük 

megrajzolni a részleteket – fogalma-
zott Gyurcsány Ferenc az ATV Egyenes 
Beszéd című műsorában. A választók 
véleményének kikérése mellett a program 
néhány pontjával kapcsolatban aláírás-
gyűjtés is folyik, ezek a kiemelt pontok 
lapunk hátoldalán szerepelnek, a Sokak 
Magyarországa mintegy 300 javaslata 
közül pedig a leginkább lényegesek a cikk 
melletti összefoglalóban olvashatók.
– Nem kizárható, hogy egy későbbi 
népszerűségvesztéstől tartva a kormány 

előrehozott választásokat ír ki, a 
Demokratikus Koalíció pedig 

egy ilyen helyzetre is fel 
akart készülni, politikai 
elképzeléseinek bemu-
tatásával. De akik engem 
ismernek, tudják, hogy 

még nem fedtük fel 
minden ötletünket, lesz 
még néhány izgalmas 

javaslatunk… – mondta 
Gyurcsány Ferenc.
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eLtiporni A korrupciót!
A DK felül fogja vizsgálni a „trafikmutyi”, a 
„kaszinómutyi” és a „földmutyi” keretében 
kötött szerződéseket. A DK átláthatóságot 
garantáló szabályokkal fog gondoskodni 
a közpénzügyek ellenőrzéséről. A DK el-
lenőrizetlen hatalom helyett tiszta, biza-
lomra méltó közéletet akar.

diGitáLis mAGyArorszáGot! 
A DK szerint legyen az internet-hozzáférés 
alapjog, váljon ingyenessé minden háztar-
tásban! A házasságkötés kivételével min-
dent lehessen elektronikusan intézni a hét 
minden napján, 24 órában. A DK korrupt és 
nehézkes bürokrácia helyett olcsóbb és 
korszerűbb államot fog teremteni.

ELTÖRÖLJÜK A VASÁRNAPI 
BOLTBEZÁRÁST!
A DK eltörli a boltok kötelező vasárnapi 
zárvatartását. A DK szerint a sokak el tud-
ják dönteni, hogy mikor akarnak vásárol-
ni, és nincs szükségük a fideszes kevesek 
önkényes tiltásaira. A DK szerint senkinek 
nincs joga erőszakosan beleavatkozni az 
emberek életébe.

AZ SZAVAZZON, AKI ITT éL! 
A DK vissza fogja állítani a Köztársaságot, 
el fogja törölni a Fidesz egypárti alkotmá-
nyát, és a maffiaállam helyett egy európai 
értékeken nyugvó országot fog teremteni. 
A DK szerint csak az szavazzon, aki Ma-
gyarországon él, vagy korábban Magyar-
országon élt.

IGAZSÁGOSABB ADÓZÁST!
A DK szerint egyszerűsíteni kell az adó-
rendszert, igazságosabbá kell tenni a 
terhek elosztását! csökkenteni kell az 
alapvető élelmiszerek és a megújulóener-
gia-termelés ÁFÁ-ját, meg kell szüntetni az 
internet ÁFA-terhét. A DK adóbehajtó NAV 
helyett tisztességesen működő Adóügyi 
Szolgálatot hoz létre.

GyÓGyuLÁST AZ EGéSZSéGÜGyNEK! 
A DK emelni fogja az egészségügy költ-
ségvetési forrásait, helyre fogja állítani 
a betegjogi képviseletet, meg fogja aka-
dályozni a kórházak működésképtelen-
né válását. A DK 5 év alatt megduplázza,  
10 év alatt megháromszorozza az orvo-
sok, ápolók fizetését.

SZABAD éS KORSZERű ISKOLÁT!
A DK meg fogja szüntetni a KliK-et, el fog-
ja törölni a kötelező tankönyvek rendsze-
rét, vissza fogja adni az iskolák szabad-
ságát, és gyermekközpontúvá fogja tenni 
az oktatást. A DK 5 év alatt megduplázza,  
10 év alatt megháromszorozza a tanári  
fizetéseket.

ESéLyT A SZEGéNyEKNEK! 
A DK szerint a létfenntartáshoz szükséges 
ivóvíz és elektromos áram járjon alanyi 
jogon, ingyenesen. Garantálni kell a napi 
háromszori étkezést minden rászoruló 
gyermeknek, egész évben. Alapvető szoci-
ális biztonságot kell biztosítani a mélysze-
génységben élőknek. A minimálbért foko-
zatosan a létminimum szintjére emeljük.

A teljes program a sokakmagyarorszaga.hu weboldalon található. 
A program nyitott, számít az Ön véleménye, javaslata! 
Írjon nekünk: program@ujkoztarsasagert.hu • facebook.com/dk365
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ELTÖRÖLJÜK A VASÁRNAPI
BOLTBEZÁRÁST!
A DK eltörli a boltok kötelező vasárnapi zárva-
tartását. A DK szerint a sokak el tudják dönteni, 
hogy mikor akarnak vásárolni, és nincs szük-
ségük a fideszes kevesek önkényes tiltásaira. 
A DK szerint senkinek nincs joga erőszakosan 
beleavatkozni az emberek életébe.

ELTIPORNI A KORRUPCIÓT !
A DK felül fogja vizsgálni a „trafikmutyi”, 
a „kaszinómutyi” és a „földmutyi” kereté-
ben kötött szerződéseket. A DK átlátha-
tóságot garantáló szabályokkal fog gon-
doskodni a közpénzügyek ellenőrzéséről. 
A DK ellenőrizetlen hatalom helyett tisz-
ta, bizalomra méltó közéletet akar.

IGAZSÁGOSABB ADÓZÁST!
A DK szerint egyszerűsíteni kell az adórend-
szert, igazságosabbá kell tenni a terhek elosz-
tását! Csökkenteni kell az alapvető élelmisze-
rek és a megújulóenergia-termelés ÁFÁ-ját, 
meg kell szüntetni az internet ÁFA-terhét. A 
DK adóbehajtó NAV helyett tisztességesen 
működő Adóügyi Szolgálatot hoz létre.

SZABAD ÉS KORSZERű ISKOLÁT !
A DK meg fogja szüntetni a KLI K-et, el fog-
ja törölni a kötelező tankönyvek rendsze-
rét, vissza fogja adni az iskolák szabad-
ságát, és gyermekközpontúvá fogja tenni 
az oktatást. A DK 5 év alatt megduplázza, 
10 év alatt megháromszorozza a tanári 
fizetéseket.

AZ SZAVAZZON, AKI ITT ÉL!
A DK vissza fogja állítani a Köztársaságot, 
el fogja törölni a Fidesz egypárti alkotmá-
nyát, és a maffiaállam helyett egy európai 
értékeken nyugvó országot fog teremteni. 
A DK szerint csak az szavazzon, aki Ma-
gyarországon él, vagy korábban Magyar-
országon élt.

DIGITÁLIS MAGyARORSZÁGOT!
A DK szerint legyen az internet-hozzáférés 
alapjog, váljon ingyenessé minden háztar-
tásban! A házasságkötés kivételével min-
dent lehessen elektronikusan intézni a hét 
minden napján, 24 órában. A DK korrupt 
és nehézkes bürokrácia helyett olcsóbb és 
korszerűbb államot fog teremteni.

ESÉLyT A SZEGÉNyEKNEK !
A DK szerint a létfenntartáshoz szükséges ivóvíz 
és elektromos áram járjon alanyi jogon, ingyene-
sen. Garantálni kell a napi háromszori étkezést 
minden rászoruló gyermeknek, egész évben. 
Alapvető szociális biztonságot kell biztosítani a 
mélyszegénységben élőknek. A minimálbért fo-
kozatosan a létminimum szintjére emeljük.

GyÓGyULÁST AZ EGÉSZSÉGÜGyNEK !
A DK emelni fogja az egészségügy költ-
ségvetési forrásait, helyre fogja állítani 
a betegjogi képviseletet, meg fogja aka-
dályozni a kórházak működésképtelen-
né válását. A DK 5 év alatt megduplázza, 
10 év alatt megháromszorozza az orvo-
sok, ápolók fizetését.



Folytatás az címlapról

És mit tenne a DK?
Öt év alatt fokozatosan a duplájára, tíz év 
alatt pedig a háromszorosára emelnénk a 
pedagógusok bérét. Emellett visszaállíta-
nánk a 18 éves korig tartó tankötelezettsé-
get, csökkentenénk a tanulók és a pedagó-
gusok terheit, visszaadnánk a pedagógusok 
és az iskolák szabadságát, különös hang-
súlyt fektetnénk az idegen nyelv és az in-
formatika oktatására, kinyitnánk a felsőok-
tatást. Négy év alatt ezer milliárd forintos 
többletet szánunk az oktatásra, az oktatási 
kiadások tehát újra elérnék a GDP 6%-át. 

A másik katasztrófa sújtotta terület az 
egészségügy. Most hagyjuk az egyébként 
sajnos igaz horrortörténeteket a kórházi ét-
kezésről, a fűtetlen kórtermekről vagy a kór-
házi fertőzésekről. Beszéljenek a számok: 
2013-ra reálértékben 11%-kal csökkentek az 
egészségügyre fordított költségvetési forrá-
sok 2008-hoz képest. A megelőzés területén 
44%-os a csökkenés, a gyógyszertámogatás-
ból pedig a költségvetés 37,1 milliárdot vont 
ki, míg a háztartások 45,2 milliárddal többet 
voltak kénytelenek erre fordítani, vagyis 
nem a gyógyszer lett olcsóbb, csak a költ-
ségvetés spórolt a betegeken. A halálozási 
ráta kirívóan rossz, és a születéskor várható 
élettartam tekintetében is az EU sereghajtói 
között vagyunk. Az egészségügyi dolgozók 
külföldre menekülnek, mert még a szlovák 
orvosok és ápolók keresete is egyharmadá-
val magasabb, mint a magyaroké. A DK erre 
a területre is ezer milliárdnyi többletet szán 
négy év alatt és itt számítunk a magánbefek-
tetőkre is. Öt év alatt megdupláznánk, tíz év 
alatt pedig megháromszoroznánk az itt dol-
gozók reálbérét is. Fejlesztésekre és szerke-
zeti reformokra is szükség van; például több 
krónikus beteget ellátó kórház, ápolóotthon 
és rehabilitációs intézmény kell. 

És a harmadik terület? 
Európa. Az európai kapcsolatokban az 
Orbán-rezsim mindent lerombolt, amit a 
rendszerváltás utáni, nagyon különböző po-
litikai irányultságú kormányok fölépítettek. 
Hál’ Istennek Orbánnak annyira csekély a 
befolyása – ez persze baj akkor, amikor az 
igazi magyar érdekeket kellene képviselnie 
–, hogy az Uniót nem tudja lerombolni, de 
nálunk, itthon ezzel is hatalmas károkat 
okoz. Igazi keleti politikusként viselkedik: 
az uniós csúcsokon megpróbálja blokkolni 
a közös döntéshozatalt, majd utána sajtótá-
jékoztatón sajnálkozik, hogy az EU egy dön-
tésképtelen rendszer. Úgy viselkedik, mint a 
kocsmai rosszfiú. Tör-zúz a söntésben, köte-
kedik, verekszik, majd miután kidobják, az 
utcán elpanaszolja, hogy milyen szörnyű a 
közbiztonság a környéken...

Orbán a kvóta ellen hergel, miközben ő már kétszer is megszavazta
Beszélgetés Molnár Csabával, a DK második emberével

A DK ennek homlokegyenest az ellentétét 
képviseli…
Persze! Mi történelmi távon az Európai 
Egyesült Államok létrejöttében hiszünk. 
Az viszont már ma is világos, hogy a közös 
pénz rövid távon sem tartható fenn közös 
költségvetési és fejlesztési politika, vala-
mint egységes munkaerőpiac és legalábbis 
összehangolt foglalkoztatáspolitika nélkül. 

Az elmúlt évek igazolták a közös kül-, vé-
delmi és biztonságpolitika, valamit a közös 
határvédelem és menekültpolitika szük-
ségességét is. Európa egyre szorosabban 
együttműködik, mi pedig egyre jobban le-
maradunk.

Mivel szólítjátok meg a fiatal szavazókat? 
Ha tényleg minden városban lesz köztéri 
ingyenes wi-fi – mint ez a programban sze-
repel –, arra biztos felfigyelnek…
Nem a köztéri wi-fi hiánya miatt akar min-
den második fiatal elmenekülni innen. Az 
elmúlt hat évben Magyarország megszűnt 
élhető ország lenni: egyre kevesebben ta-
nulhatnak, és azok is nehezen élnek meg. 
A közszférát leépítik, a befektetők pedig 
az unortodox ámokfutás miatt kerülik 
Magyarországot. Egy diplomás fiatalnak 
aligha perspektíva közmunkában árkot 
tisztítani a minimálbér kétharmadáért. 
Ha már ilyesmire kénytelen fanyalodni, 
akkor inkább Londonban próbálkozik 
vele, ott egy vendéglőben mosogatóként 

keres annyit, amennyiből egy magyaror-
szági középosztályi szintű egzisztenciát 
teremthet magának. A DK programja az 
oktatás középpontba állításával és a be-
fektetők bizalmát visszaszerezni képes 
gazdaságpolitikával reményt nyújthat a 
fiataloknak. 
Az internetadó ötlete azért verte ki a biz-
tosítékot, mert megmutatta, mennyire ide-
genkedik ez a hatalom a modernitástól, 
hogy milyen dohos, ásatag elképzelései 
vannak a XXI. századról. A világban digitá-
lis forradalom zajlik, normális kormányok 
minden erővel támogatják ezt, az Európai 
Unió a GDP drasztikus növekedését várja 
az egységes digitális piactól. Orbán viszont 
fél az internettől, mert nem érti és idegesíti, 
hogy nem képes ellenőrizni. Üzenet a fia-
taloknak, hogy a DK Sokak Magyarországa 
programja keresztülvinné az ország teljes 
digitális átállását, benne a köztéri ingyenes 
wi-fivel is.
Ugyanez a helyzet az új – más néven meg-
újuló – energiával, ami nem csak környezet-
kímélő, de mára a legolcsóbb energiává is 
vált. Világszerte lélegzetelállító összegeket 
költenek az új energiára való átállásra, még 
az olyan, kőolajban igazán nem szűkölködő 
országok is, mint Szaúd-Arábia. A DK prog-
ramja azt javasolja, hogy Magyarország 
váljék az új energia országává, és vezesse 
ki az atomenergiát – Orbánék viszont nem-

zedékekre eladósítják az országot a Paks 
II. beruházással és termékdíjat vetnek ki a 
napelemekre. 

A kongresszus óta már eltelt néhány hét, 
milyen visszhangot érzékelsz a programja-
vaslattal kapcsolatosan?
Sokan igyekeztek a sajtó által elsőként föl-
kapott szenzációból, az állampolgári jogon, 
ingyenesen járó minimális víz- áram- és 
internet-szolgáltatásból a DK szélsőbalos, 
populista fordulatára következtetni. Nekik 
mondom: Belgiumban a jobboldali keresz-
ténydemokrata Jean-Luc Dehaen kormánya 
vezette be 1997-ben, hogy mindenkinek 
állampolgári jogon jár a minimális víz-, 
áram- és földgázszolgáltatás. És hasonló 
szabályok vannak a kapitalizmus egyik fel-
legvárában, Kaliforniában is. Mi nem cím-
kézgetést, hanem valódi vitát akarunk.
Ezek persze most kezdődnek, ám a kong-
resszus óta készült mindhárom közvéle-
mény-kutatás a DK erősödéséről számol be. 
Ma félmillió szavazónk van – ennyi a párt 

négyéves története során még sosem volt. A 
DK elérte azt, amit eddig senki az ellenzék-
ben: nemcsak bíráljuk az Orbáni rezsimet 
– csináljuk persze azt is –, hanem ajánlatot 
teszünk arra is, hogy mi legyen utána.

Térjünk ki a miniszterelnöknek a menekül-
tek uniós kvótája ellen kezdeményezett 
népszavazására. Mint a DK európai parla-
menti képviselője, hogyan minősíted ezt a 
lépést?
Németország számára a menekültválság 
komoly probléma, ám Magyarországot 
nem nagyon érinti, hisz nincs az a minden-
re elszánt menekült, aki nálunk akarna 
végleg letelepedni. Sajnos minket még az 
itt született magyarok is inkább elhagytak 
az elmúlt hat évben. A hisztériát, amitől 
Magyarországon ez mindent felülíró po-
litikai kérdéssé vált, Orbán gerjesztette 
belpolitikai céllal, a kifulladni látszó kam-
pányba pedig népszavazással akar újra 
életet lehelni. Jól mutatja, hogy Orbán 
csak belpolitikai fogyasztásra szánja az 
egész kvótaellenes kampányát, hogy mind 
a februári, mind a márciusi uniós csúcson 
maga is megszavazta azt az állásfoglalást, 
ami a kvótáról hozott döntések végrehaj-
tását sürgeti, és mint kiderült, tavaly fű 
alatt már be is fogadtunk több száz me-
nekültet. Az igazi kérdése ennek a népsza-
vazásnak az, hogy megerősítjük-e Orbán 
álmát az EU-ból való kilépésre. Ez ellen 
kell fellépnünk, ezért buzdítunk mindenkit 
arra, hogy távolmaradásával szavazzon a 
hazug népszavazási kérdés ellen – mert 
a távolmaradás is szavazat, azt mutatja 
meg, hogy átlátunk a szitán, tudjuk, hogy 
ez a népszavazás valójában nem a mene-
kültekről, hanem Magyarország uniós tag-
ságáról szól. Nekünk az a célunk, hogy ez a 
népszavazás érvénytelen legyen, mert így 
maradhatunk továbbra is az Unió tagjai. 
Röviden: aki otthon marad, az az EU-ban 
maradásra szavaz.

Végezetül egy kis jóslást kérnénk: milyen-
nek látod a DK jövőjét, legalábbis a követ-
kező egy évben?
A DK megalakulása óta lassan, de töret-
lenül erősödik, és semmi okát nem látom 
annak, hogy ez a trend a közeli jövőben 
megtörjön. Mára a DK a magyar politikai 
élet megkerülhetetlen szereplője lett, 
született már olyan közvélemény-kutatás 
is, mely szerint mi vagyunk a legerősebb 
demokratikus ellenzéki párt. Hátradőlni 
persze nem lehet, de minden DK-s büszke 
lehet a közösen elért teljesítményre. Az 
elmúlt két év időközi választásai mind azt 
mutatták, hogy a Fidesz legyőzhető. Már 
talán mindenki megértette: ez nem fog 
menni a DK nélkül.

A Fidesz legyőzhető. Már talán mindenki megértette:  
ez nem fog menni a DK nélkül.
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Sikerült békében is újra előállítani a magyarság számára Trianont

Magányos Magyarország
Mire a rendszerváltás lezajlott, a magyar 
politikai paletta valamennyi demokratikus 
tényezője elfogadta azt a külügyi straté-
giát, amelyet az első szabadon választott 
magyar kormány megalkotott. Húsz év 
egyetértése aztán 2010-ben egyszerre 
csak megsemmisült.

A rendszerváltás után elfogadott külügyi 
stratégia a nemzet legfontosabb törekvé-
seinek élén az euro-atlanti csatlakozást 
jelölte meg, ami egyszerre jelentette igé-
nyünket a majdani uniós tagságra, illetve 
szövetségesi státuszt a NATO-ban. A két 
dolog evidens módon szétválaszthatatlan 
volt, hisz egyrészt az unió biztonságának 
zálogát már a kezdetektől a szövetség je-

lentette, az amerikai-európai viszony pedig 
prioritásnak számított nemcsak a nemzet-
közi együttműködés terén, hanem a gazda-
ságban is.
A stratégia a második helyen említette a 
szomszédos államokkal való kiegyezést. 
Ez nem arról szólt, hogy véglegesen lemon-
dunk a második világháború utáni területi 
veszteségeinkről; ezekről már 1947-ben, 
Párizsban lemondtunk. Hanem arról, hogy 
kölcsönös kompromisszumok alapján ki-
küszöbölünk minden komoly vitát, s va-
lamennyien elkötelezett híveivé válunk 
azoknak a liberális-demokratikus értékek-
nek, amelyek polgáraink számára optimális 
világot teremthetnek.
A harmadik stratégiai elem a közösség-
vállalás a határon túli magyarsággal, ami 
mintegy keretbe foglalta az előző két cél-
kitűzést. Ha ugyanis rendeződnek vitáink 
a szomszédos fővárosokkal, akkor eleve 
adott a kisebbségi magyarság jogkövete-
léseinek legitimitása, ha pedig mind tagjai 
leszünk az Európai Uniónak és a NATO-nak, 
akkor egy politikai, gazdasági közös térség 
lakóivá válunk. 
1999-ben tagjai lettünk a NATO-nak, 2004-
ben pedig az Európai Uniónak. A folyamat 
sikertörténetnek ígérkezett, majd azzá is 
vált, különösen, hogy legtöbb szomszédunk 

is az unió tagja lett. 2004-et követően a ma-
gyar kormányok az integráció elmélyítését 
pártfogolták, mivel a cél már nem az volt, 
hogy egy, a világ vezető erejének tekintett 
közösség tagjai legyünk, hanem, hogy je-
lenlétünket ebben a közösségben megfele-
lően érvényesíthessük.
Aztán bekövetkezett 2010, a Fidesz kéthar-
mada. 

Hol tartunk most?
Öt nyomorúságos év elégséges volt ahhoz, 
hogy a magyar nemzet korábbi húsz eszten-
dejének akaratát megsemmisítse. Ma szinte 
ugyanott tartunk, mint 1990 tavaszán.
A világ egyik vezető gazdasági-politikai 
lapja, a Financial Times 2016. március 4-én 

ekként írt: az Európa elleni kihívás ma „a 
populista, tekintélyelvű jobboldaltól indul 
ki, amely a zárt határok és zárt elmék Eu-
rópáját igyekszik megteremteni. Ékes példa 
erre Magyarország. Orbán lejáratta az igaz-
ságszolgáltatást, korlátozta a sajtó szabad-
ságát, miközben nyíltan megmondta, hogy 
utánozni kívánja Oroszországot és Kínát. 
Megnövelte a kormány befolyását, felszá-
molta a fékeket és ellensúlyokat. Gerjeszti 
az idegengyűlöletet, hogy kihasználhas-
sa a menekültválság keltette félelmeket. 
Magyarország oly mértékben visszalépett, 
hogy ha ma folyamodna az uniós tagságért, 
bizonyosan visszautasítanák, mert nem fe-
lel meg az alapvető demokratikus kívánal-
maknak.”
A dolgok szerencsétlen fejlődésének logi-
kája nagy valószínűséggel ismét határzá-
rat von majd Kelet-Európa nemzetállamai 
köré, s nélkülünk hozzák majd létre azt a 
mag-Európát, amely olyan lesz, mint ami-
lyennek Európa 1989-ben vágyainkban élt. 
Majd ha egyszer eljön az alkalom, hogy 
egy demokratikus magyar kormány ismét 
közeledjen ehhez az Európához, nem lehet 
kétséges: iszonyatosan megalázó vessző-
futásra fog kényszerülni, hisz minduntalan 
szembesíteni fogják az Orbán-kormány vi-
selt dolgaival.

Ami a szomszédainkat illeti, 1989-es tete-
mes versenyelőnyünk már a múlté, nem 
csak gazdasági teljesítményben kerültünk 
a V4-ek körében a sereghajtó helyére, de a 
teljes Kelet-Európa szempontjából is tete-
mes demokrácia-deficitünk mutatkozik. Az 
Orbán-kormányhoz mérhető kleptokráciá-
ra nincs példa a térségben; míg a leglesaj-
náltabb balkáni országokban is távolodnak 
a régi gyakorlattól, Magyarországon viszont 
olyan lesüllyedés tapasztalható, mely pél-
dátlan egész Európában.
Mindennek mi lesz a következménye? A 
szomszédainkkal folytatott vitáinkban nem 
számíthatunk senki szövetségére; totális 
vesztesek vagyunk, sikerült békében is újra 
előállítani a magyarság számára Trianont. 
És hogy ez nem légből kapott szólam, álljon 
itt a március eleji szlovákiai választásokon 
elért legújabb „magyar” eredmény: az a 
párt, melyet Orbán és a Fidesz olyannyira 
favorizált és pénzelt, immáron harmadjára 
sem volt képes bejutni a parlamentbe. Az 
erdélyi magyarság egykor magabiztos párt-
ja, az RMDSZ, amióta kiegyezett a Fidesszel, 
árnyéka önmagának, s ha ma lennének a 
választások, az is kiesne. 

A magyar kormányfő  
egy plakátceleb

A miniszterelnök által bejelentett népszavazási 
kezdeményezés a kvótaügyben valójában arról szól, hogy 

Magyarország az EU tagja maradjon-e. Ráadásul Orbán 
Viktor már megint mást csinált, mint amit mondott: kétszer is 

elfogadta a kötelező kvótarendszert.

A helyzet ennyire reménytelen lenne? – kér-
dezi mindennapjaink magyar polgára. Ha 
Orbán marad hatalmon, akkor lesz ennél 
még sokkal rosszabb is. Ha megbukik, ak-
kor jön el az igazság órája az ellenzéknek, 
mert nem egyszerűen egy rossz kormány-
zást, diplomáciát kell majd korrigálnia, ha-
nem mindent újra kell kezdeni, a nulláról. 
De nem csak talpraesett, stratégiával és 
legitimitással bíró ellenzékre lesz szükség, 
hanem sokakra, nagyon sokakra. Arra a Ma-
gyarországra, mely a 2010 óta a reményei-
től megfosztott sokaságé.

Ara-Kovács Attila
DK-elnökségi tag

a Külpolitikai Kabinet vezetője

– Kiderült, hogy Magyarországon Orbán 
Viktor az egyetlen ember, aki népszavazást 
tud kezdeményezni és a kormányfő akár 
egy alaptörvény-ellenes kérdést is feltehet 
– mondta Gréczy Zsolt szóvivő. – Ez a kér-
dés alapvetően hazug, mert arról szól, hogy 
akarunk-e potyautasok lenni az Európai 
Unióban, kihúzzuk-e magunkat a közös fel-
adatok alól, miközben tartjuk a markunkat a 
pénzért.
A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Vik-
tor még a saját véleményét sem tudta meg-
védeni Brüsszelben. A kvótaellenes Orbán 
már csak a plakátokon és hirdetésekben lé-
tezik, a miniszterelnök plakátceleb lett.
A DK három dolgot vár el a saját népét átverő 
miniszterelnöktől. Orbánnak egyrészt vissza 
kell fizetnie a gyűlöletkampány költségeit: a 
plakátokra költött 400 milliót, a nemzeti kon-
zultációra költött egymilliárdot, és a TV-rek-
lámokra, rádió- és újsághirdetésekre költött 

milliárdokat a magyar költségvetésnek. 
Orbánnak másrészt bocsánatot kell kérnie 
azoktól a kvótapárti magyaroktól, akiket egy 
évig folyamatosan hazaárulónak bélyegzett. 
Bocsánatot kell kérnie a 2 millió szavazójától 
is, akiknek egy éven át azt hazudta, hogy el 
fogja utasítani a kötelező kvótákat.
Niedermüller Péter EP-képviselő figyelmez-
tetett: amikor a magyar kormány a követke-
ző évekre közel 10 milliárd forintos összeget 
igényelt az Európai Menekültügyi Alapból, 
akkor a menekültek társadalmi beilleszke-
désének erőteljesebb támogatását ígérte. Ha 
ennek az ellenkezőjét teszi, az a támogatá-
sok elvesztésével jár.
Az Orbán által javasolt módosítás immár a 
megélhetés és beilleszkedés minimális lehe-
tőségét is elveszi a háborúk elől menekülő 
emberektől, és bűnözőként kezeli az önké-
nyesen menekültügyi őrizetbe helyezett me-
nedékkérőket.
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Orbán és illiberális állama jelentős ha-
talmi átrendeződést hajtott végre az 
önkormányzatok kárára. Elvették az ön-
állóságukat, döntési kompetenciáikat, 
iskoláikat, kórházaikat, megfosztották 
őket a tulajdonaiktól, bevételeiktől. Ma a 
képviselőtestületek és a polgármesterek 
nem lehetnek jó értelemben vett gazdáik 
saját településeiknek. Addig nyújtózkod-
hatnak, amíg Orbán és bandája engedi. 
És ne legyen kétsége senkinek, egyre rö-
videbb a póráz, egyre többször romlik el 
a kormányzati lélegeztető gép. Ma Ma-
gyarország települései – leszámítva né-
hány, kiváló adottságokkal, lehetőséggel 
rendelkezőt – vegetálnak. Hiába a számo-
latlanul öntött uniós pénz, a kormányzati 
presztízsberuházások, stadionépítések, 

hiába a „Magyarország jobban teljesít!” 
hazug szlogen. Szembetűnő és fájdalmas 
ez a baj a fővárosban, Budapest is csak ve-
getál az orbáni kiszárítás, ellehetetlenítés 
után, ahelyett, hogy a gazdaság, az ország 
motorja lenne. Tarlós hat éves működése 
alatt csak visszafelé forog az idő kereke. 
A Demokratikus Koalíció „Sokak Magyar-
országa” programja erre is megoldást kí-
nál: felelős, új önkormányzatiságot Ma-
gyarország minden településének.

Felelős önkormányzást!
Március idusán óhatatlanul is eszembe jut a ’48-as ifjak egyik követelése: „Felelős ministeriumot Buda-Pesten.” Persze, nem 
önkormányzati minisztériumot szeretnék, hanem azt, hogy a Főváros – és vele minden magyar város és falu – újra felelősen, 
önállóan dönthessen saját ügyeiben. Úgy, ahogy azt Petőfiék követelték 1848-ban Magyarország számára a forradalom és 

szabadságharc előestéjén. A Buda-Pest, az teljesen rendben van, még ha ma más is a helyesírás! 

Budapestnek is meg kell újulnia: a főváros nem pusztán 
a kerületek összessége! Az új Fővárosi Közgyűlést listás 
választással kell létrehozni, felelős képviselők kellenek 

Budapestnek is, akik nem csak egy-egy kerület lakóit 
szolgálják, hanem az egész várost.

Helyre kell állítani az önkormányza-
tok demokratikus szerepét, hogy kellő 
súlyt képezzenek a hatalommegosztás 
rendszerében, hogy betölthessék sze-
repüket a helyi közösségek integrálá-
sában, az igazságtalan különbségek 
kiegyenlítésében. Kapják vissza az is-
koláikat, a szociális ellátást, az alap-
szintű egészségügyet, dönthessenek 
azokról a szolgáltatásokról, amiket a 
polgárok itt érhetnek el legjobban, leg-
könnyebben. 
Ehhez legyen forrásuk, gazdálkodhassa-
nak önállóan és ne kelljen az embereket 
sarcolniuk ahhoz, hogy a legalapvetőbb 
közszolgáltatások rendben legyenek a 
településeken.
A polgárok által választott képviselőtes-

tület és polgármester irányíthassa a falu, 
a város életét, ne egy messzi, arctalan 
KLIK-ben vagy minisztériumban döntse-
nek arról, hogy mi a jó az ott élőknek!
A jelenleg hiányzó tényleges területi 
közszolgáltatások ellátására regionális 
önkormányzatokat kell létrehozni, ame-
lyek vállalják a megyei hagyományok 
ápolását, integrálva a megyei jogú vá-
rosokat. A régiós önkormányzatok kö-
zépfokú oktatási, kulturális, szociális és 
területfejlesztési feladatokat, illetve – 
hatásvizsgálatokon alapuló döntést kö-
vetően – egészségügyi, kórházfenntartói 
feladatokat látnának el.
Budapestnek is meg kell újulnia: a fővá-
ros nem pusztán a kerületek összessége, 
hanem modern világváros, aminek műkö-
déséhez, fejlesztéséhez, agglomerációs 
szerepéhez markáns hatásköröket, for-
rásokat és képességeket kell biztosítani. 
Az új Fővárosi Közgyűlést listás válasz-
tással kell létrehozni, felelős képviselők 
kellenek Budapestnek is, akik nem csak 
egy-egy kerület lakóit szolgálják, ha-
nem az egész várost. Akkor nem lesznek 
olyan ostoba döntések, amelyek szerint 
az agglomerációs közlekedés leválaszt-
ható a fővárosi közlekedésről, vagy, hogy 
a várost autóval se megkerülni, se rajta 

áthaladni nem lehet anélkül, hogy ne 
kéne fizetni az államnak vagy az önkor-
mányzatnak!
A fővárost kiszámíthatóan, tisztessége-
sen kell működtetni, abba kell hagyni a  
városlakók riogatását a Budapest és az 
agglomeráció közötti közlekedés leállí-
tásával, pláne a BKV leállításával. Elég 

nekünk a folyton füstöt eregető 3-as 
metró, amelyet lassan már nem kell leál-
lítani, mert leáll az magától is. 

Gy. Németh Erzsébet 
DK-elnökségi tag 

a Fővárosi Közgyűlés  
képviselője

Elszaladtak  
mellettünk

Már a szlovákok is leköröztek bennünket. Az elmúlt hat év megtette hatását. 
Míg Orbán a saját démonjaival küzdött, Magyarország lemaradt. Ezt akartuk? 
Fel kellene ébredni, hogy a rezsicsökkentés, a harc mindenkivel, a barátok oli-
garchásítása önmagában nem teszi versenyképessé Magyarországot.
A szlovákok kevesebb ideológiai harccal és több értelmes gazdaságpolitikai lé-
péssel megelőztek bennünket.
Jönnek a következők: románok, szerbek, horvátok. Az átlagbér Magyarországon 
2015-ben 247  784 forint volt, ez nettó 162 300,- forint. Szlovákiában ez ma már 
295 000 orint. Csehországban és Lengyelországban is magasabbak már a bérek.
Az egy főre jutó GDP Magyarországon 2014-ben 25.019 dollár volt. Szlovákiában 
28 279, Csehországban 30 047, Lengyelországban 25 247 dollár.
Mi csak merengjünk itt a magyar ugaron népünk kiválóságán, és a nemzet nagy-
ságán. Aki csak búsong, Budapesten riogat Brüsszel elnyomásával, az lemarad, 
elmarad. Ez a történelmi bűn a fideszé és Orbán Viktoré. Tarthatunk mi migrán-
sokról, menekültekről népszavazást, de a vasárnapi boltbezárásról nem. Pedig 
az munkahelyet és GDP-t teremt. A másik pedig gyűlöletet.
Abból pedig nem élünk meg.
Te tetted ezt Fidesz!

Élő Norbert
a DK elnökségi tagja
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Az 1990 óta megszerzett 10 mandátu-
mom (önkormányzati képviselői, négy 
egyéni parlamenti képviselői, és az im-
már ötödik polgármesteri mandátum) 
az elmúlt két és fél évtizedben végzett 
munkám komoly visszaigazolását je-
lenti. Egykori pártom 2010-ben sem az 
országgyűlési, sem az önkormányzati 
választásokon nem számított rám. Még-
sem sikerült elszakadni a politikától, a 
kerületiek 2010 után is napi szinten meg-
kerestek a problémáikkal, észrevételeik-
kel, szinte alig éreztem, hogy már nem 
én vagyok a polgármester. 2014-ben vé-
gül független jelöltként, a Demokratikus 
Koalíció, a RÁTE és más civil szervezetek 
támogatásával indultam a választáson, 
és a választók bizalmának köszönhető-
en az ötödik polgármesteri ciklusomat 
kezdhettem el.  
Nagy utat jártunk be – például 100 %-ban 
szilárd útburkolattal láttuk el a kerület 
útjait, ami majd 160 kilométernyi utat 
és csatornarendszert jelent. Ez egyrészt 
hatalmas értéknövekedést jelentett az 
infrastruktúrában, másrészt a kerületünk-
ben található telkek, házak piaci értéke 
is hihetetlenül megnőtt.  A XV. kerület 
pénzügyi helyzete mindig is stabil volt, az 
elmúlt 25 év alatt soha nem volt eladó-
sodva. Folyamatosan érkeztek hozzánk a 
befektetők, de ez a folyamat sajnálatos 
módon 2010 után megállt, ezért ezen a 
téren számos tennivalónk van ebben a 

Egy DK-s polgármester Budapesten
Hajdu László és a XV. kerület

ciklusban. A Fidesz, a DK, a RÁTE és a Li-
berálisok kerületi képviselőivel létrejött 
politikai megállapodás eredményeként 
az elmúlt egy évben a képviselő-testület – 
minden előzetes kétely és az eltérő politi-
kai álláspontok ellenére – működőképes-
nek bizonyult: a kerületben élők érdekét 
szem előtt tartva felelősségteljes munkát 
végeztünk. A Polgármesteri Hivatal ered-
ményes évet zárt, elindult az önkormány-
zat új honlapja, valamint Facebook-ol-
dalunk. Bízunk benne, hogy a korábbinál 
részletesebb tájékoztatást, naprakészebb 

információt nyújthatunk az itt élőknek és 
dolgozóknak. Büszkék vagyunk rá, hogy 
a XV. kerületi önkormányzat az első, ahol 
a kommunikációban virtuális valóságot 
alkalmazunk: ennek segítségével izgal-
masabb, újszerűbb élményt nyújtva tud-
juk eljuttatni az üzeneteinket, ráadásul a 
fiatalabb generáció tagjait is könnyebben 
megszólíthatjuk, hiszen ők a 21. századi 
kommunikációs technika nyelvét beszélik.    
Jelenleg a lakáskoncepció előkészítése 
zajlik: a célunk, hogy a kerület lakásál-
lományából minél több rászoruló család 
kaphasson szociális alapú bérlakást, de a 
magasabb jövedelműek számára is meg-
maradjon a lakásbérlés lehetősége. 
Számos beruházást vittünk sikerre az el-
múlt esztendőben. Szeptemberben átad-
tuk a közel 1,6 milliárd forintból, európai 
uniós támogatással megvalósuló, megú-
jult Spirál Házat, amely a kerület szociá-
lis központjaként ingyenes vagy kedvez-
ményes szolgáltatásokat kínál. A kerület 
bölcsődéi és óvodái komoly fejlesztése-
ken mentek keresztül, játszótereket és 
járdákat újítottunk fel, és több mint ezer 
fát ültettünk, ezáltal is szépítve a kerü-
letet. Budapesten – egyedülálló módon 
– továbbra is önálló intézményként mű-

ködhetnek kulturális intézményeink és 
sportlétesítményeink.  
Készülőben van két évre szóló Szociális 
Koncepciónk: az önkormányzat minden 
kerületben élő gyermeknek a tanítási szü-
netek idejére is ingyenes étkezést biztosít.  
A jó kompromisszum ezerszer többet ér 
az erő politikájánál. A 2010-es kormány-
váltást követően olyan értékváltás tör-
tént a magyar önkormányzatiságban, ami 
az egykori tanácsrendszernél is rosszabb 
állapotokat generált. Most ismét ott tar-
tunk, hogy gyakorlatilag minden terüle-
ten a központi irányítás diktál.  Ráadásul 
a Fővárosi Közgyűlésben is egyre több a 
feszültség. A kerületi polgármesterséggel 
együtt fővárosi képviselőként nem va-
gyok Budapest ellensége, én a fővárosban 
élők érdekeit kívánom szolgálni.  Felelőt-
lenség és politikai hazárdjáték egymás 
ellen politizálni, amikor minden arra 
késztet minket, hogy egy közös városban, 
Budapest egészében is gondolkodjunk. 
Minden korábbinál nagyobb szükség van 
tehát az önkormányzatok józan együtt-
működésére, hiszen felelősséggel tarto-
zunk az általunk vezetett településekért, 
kerületekért, nem hagyhatjuk cserben az 
itt élő embereket.

Hajdu László
XV. kerületi polgármester,  

fővárosi közgyűlési képviselő.  
Demokratikus Kolacíó

www.hajdu15.hu

A rendszerváltás óta eltelt negyedszázad rengeteg 
tapasztalattal szolgált számomra, magam is sokat megéltem 

és sokat tanultam a mindennapi politikában. 

Csepel dugókba fullad

Az előkészítés azt jelenti, hogy egy fejlesz-
tésre szánt területet felkészítenek bizonyos 
feladatok befogadására. Ez éveken át tartó 
tervszerű munka, jogi előkészítéssel és la-
kossági tájékoztatással. Ez az, ami elmaradt 
Csepelen, mivel mindenről egyszemélyben 
Borbély Lénárd polgármester döntött.
A csepeli infrastruktúra nem kész arra, hogy 
egy ilyen méretű beruházást befogadjon, 
mint a METRANS átrakó, amely napi 30 vo-
nat közlekedését is jelentheti a csepeli Ró-
zsa utca végétől a ferencvárosi pályaudvar 
felé. Ez minimum 20 százalékkal növeli a 
kerületbe érkező kamionforgalmat, a vasúti 
forgalmat pedig soha nem volt mértékűre 
emeli. A kamionok, a meglévő II. Rákóczi 
Ferenc út 2x1 sávos út déli szakaszán - így 
is agyonterhelt – rossz minőségű útjain fog-
ják ellehetetleníteni a forgalmat. A dugók 

állandósulnak, a csepeli közlekedés meg-
bénul.
Ugyanez az előrelátási hiányosság érhető 
tetten a Csepeli HÉV megszüntetése kapcsán 
is. Már a megnevezéssel is provokálnak! A 
közösségi szállítást illetően ugyanis nincs szó 
megszüntetésről, „csupán” villamossá való 
átalakításról beszélnek. A megvalósítást az 
2024-es esetlegesen elnyert olimpiai és pa-
ralimpiai játékokhoz kötik. Ez is félrevezetés, 
mert a csepeli HÉV megszüntetése (régi) fő-
városi törekvés! Nem Csepel közlekedésének 
fejlődése, hanem a Petőfi és Lágymányosi híd 
közti Duna-part felszabadítása az elsődleges 
szempont. A budapesti távlati tervek tartal-
maznak erre megoldásokat. Akár a Kálvin 
téri bekötés, akár az ötös metrófejlesztés 
megnyugtató megoldás lenne mindkét fél 
számára. De a vezetés diktálni akar, és az itt 

megspórolt pénzt máshol, politikailag jobban 
kamatoztatható helyen (pl. felcsúti kisvasút) 
akarja a maga hasznára fordítani. 
Igen kicsi a valószínűsége, és még kisebb 
a szakmai megalapozottsága annak, hogy 
az új villamos akár az 1-es, akár a 2-es, de 
főleg nem a 4-6-os vonalába kapcsolódjon. 
A realitás az, hogy a Vágóhíd Soroksári HÉV 
állomásnál egy új végállomás építésével 
befejeződik a csepeli járat.

Előkészítés helyett itt is maradt a rögtönzés, 
és félő, hogy a Csepel végállomás és Borá-
ros tér közötti szűk negyedórás utazás – ha 
hagyjuk – bő félórára növekszik,  a zsúfolt-
ság meg elviselhetetlenné válik a közösségi 
közlekedésben, és az egyéni közúti közle-
kedésben egyaránt. Ez itt a tét! 

Horváth Gyula
volt polgármester,  

önkormányzati képviselő, DK

A csepeli HÉV megszüntetése és a METRANS beruházás olyan 
következményekkel járhat, ami nagymértékben ronthatja, sőt el is 

lehetetlenítheti a csepeliek szabad mozgásának lehetőségét. 
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– Magam 12 évig tanítottam (általá-
nosban egyet, a többit gimnáziumban), 
és egy kezemen meg tudom számolni, 
hány olyan kollégám volt, aki bátran ki 
mert állni a hallgatag többség vélemé-
nyét képviselve egy értekezleten, ha az 
ellenkezett mondjuk az igazgatóéval. 
A hermanosok nyílt levelét olvasva azt 
gondoltam: bajok, nehézségek mindig 
voltak az oktatásban, de ha most egy 
egész tantestület (a megye legjobb 
középiskolájáé!) odáig jutott, hogy 
nem hallgat tovább, akkor katasztro-
fális a helyzet – mondta a DK Híreknek 
Nagy-Korsa Judit miskolci magyartanár.
A levél óriási hatással volt mindazokra, 
akik eddig némán tűrtek, tekintet nélkül 
arra, hogy a társadalom melyik szeg-
menséhez tartoznak. Az, hogy a levelet 
tanárok írták meg, és a tartalmából süt a 
gyerekek és az ország jövője iránt érzett 
aggodalom és felelősség, szinte minden-
kit megérintett. A pedagógusoknak még 
ma is respektjük van a társadalomban, és 
a többség azt is tudja róluk, hogy a leg-

Milliónyian ezerszer föltettük már magunkban a kérdést:  
miért éppen a miskolci tanárok nyílt levele indított el egy olyan lavinát, amelyhez már első körben nemcsak pedagógusok, 

szülők, diákok csatlakoztak, hanem az egészségügyben dolgozók és a közlekedésiek is. 

kevésbé sem hajlamosak a lázongásra. 
Orbánék bevetették minden eszközüket. 
Megpróbálták összeugrasztani a peda-
gógusokat, „kockásingeseknek” gúnyol-
ták őket, aztán az ellenzéki pártok és 
Soros lefizetett bábjainak kiáltották ki 
őket, most elterelik a figyelmet (kvótás 
népszavazás).
De a folyamat visszafordíthatatlan. A 
demokratikus ellenzék kényes helyzet-
ben van: ha prominensei megjelennek 
egy tüntetésen, vagy az országgyűlésben 
szóvá teszik az oktatásügy helyzetét, a 
szkinhedkormány azonnal lecsap: ti áll-
tok a háttérben!
Ám a politikus is szülő vagy nagyszülő, 
netán maga is tanított vagy tanít, igenis 
joga van a tanárok mellé állni, sőt köte-
lessége a gyerekekért, az oktatás ügyé-
ért (egyúttal az ország jövőjéért) felelős-
séggel kiállnia.
Arató Gergely, a DK oktatási szakpo-
litikusa szerint a most kirobbant tilta-
kozási hullám világos következménye 
annak az oktatáspolitikának, amit az 

Orbán-kormány követ. Ez a kormány az 
oktatást elsősorban a jövő nemzedék 
megrendszabályozására szolgáló esz-
közként kezeli. Nem az a célja, hogy a 
fiatalok sikeres, önálló felnőtté válja-
nak, hanem az, hogy alattvalókat nevel-
jenek belőlük. Ezért kell egyetlen vízfej, 
a bürökratikus fenntartó KLIK, ami min-
dent ellenőriz az iskolákban. Ezért kell 
kötelező tankönyv és tanterv, ezért kell 
elvenni a tantestületek szakmai auto-
nómiáját. Ezért kell háttérbe szorítani 
a készségek fejlesztését, a gondolkodni 
tanítást, a korszerű tudást, és erőltetni 
a lexikális ismereteket, na meg a hit- és 
erkölcstant. Ezért kell olyan pedagógus 
minősítési és ellenőrzési rendszer, ame-
lyik adminisztrációba fojtja és gúzsba 
köti a tanítást és nevelést.
A miniszerelnök korábban éppen a köz-
oktatás átalakítását nevezte a kormány 
legsikeresebb reformjának. Az okta-
tásban az elmúlt években mindig azt 
történt, amit Orbán Viktor akart. Éppen 
ezért, bár most a tüntetéstől megrettent 

kormányzat össze-vissza ígérget, valódi 
változás nem lesz, amíg Orbánék ural-
kodnak. Ha engednek is valamit, majd 
később visszaveszik, láttunk már ilyet 
sokszor. 
A Demokratikus Koalíció (DK) jogosnak 
tartja és támogatja a szülők azon tilta-
kozását, amely arról szólt, hogy március 
7-én nem engedik iskolába gyermeküket 
a kormány oktatáspolitikája elleni tilta-
kozásként.
Niedermüller Péter, az ellenzéki párt al-
elnöke és EP-képviselője Mendrey László-
val, a Pedagógusok Demokratikus Szak-
szervezetének (PDSZ) elnökével tartott 
közös fórumot. A beszélgetésből is vilá-
gossá vált, hogy az Orbán kormány okta-
tási rendszerében sem a tanárok, sem a 
diákok nem érzik jól magukat. Ez az ok-
tatási rendszer a maga merevségével és 
korszerűtlen szemléletével tönkreteszi a 
diákok és az ország jövőjét. – Reméljük 
megmarad a tanárok bátorsága és egysé-
ge addig, amíg nem érünk el érdemi vál-
tozásokat – hangzott el a fórumon.

Gyurcsány: Vesszen a zsarnok!
– 2016-ban az önkényt Magyarországon Orbán Viktornak hívják, az új keletű önkény nem Bécsben, hanem Budapesten,  

a Kossuth téren van – mondta Gyurcsány Ferenc a Pilvax kávéház előtt tartott március 15-i megemlékezésen.

– Amikor az önkény ura a szabadság szavát veszi a szájára, akkor bemocskolja egyik 
legszebb szavunkat. Ha a szavaknak lennének illataik, akkor a szabadságnak való-
színűleg tavaszillata lenne, de a miniszterelnök szájából a szabadság szava áporo-
dott bűzt áraszt – fogalmazott a Demokratikus Koalíció elnöke. A volt kormányfő 
kijelentette, hogy a magyar nemzetnek az a része, amelyiket a DK képviseli, méltósá-
got, európai polgári világot, nyugalmat, egyenlőséget kíván.
– Sokan viseljük politikai testünkön különböző karcok kivehetetlen nyomait – mond-
ta az elnök, aki azt ajánlotta, hogy a demokratikus sokaság felejtse el sebeit és té-

vedéseit, mert csak együtt tudjuk leváltani az önkényt. Gyurcsány Ferenc hozzátette, 
nem féltékenységet, hanem nagyvonalúságot ajánl.
Az ellenzéki politikus mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a pedagógusde-
monstráción, majd a beszédét a „vesszen a zsarnok!” felkiáltással zárta.
A DK vezérkara, élén a pártelnökkel, délután ott volt a tanárokat támogató több tíz-
ezres tüntetésen is – az Orbán világával kritikus hatalmas tömeget ugyanis az eső 
sem tudta otthon tartani.
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A jelenlegi hatalom már csak szavak-
ban és szlogenekben felel meg ennek 
az elvárásnak.
Aki lát és nem csak hisz, elment az 
országból. Itt maradt másfél millió 
hívő és hatmillió tehetetlen, kiábrán-
dult koldus. Ilyen mentális állapotban 
lévő társadalommal nem lehet értel-
mes jövőt építeni. Vagy mégis?
A kormányzati szereplőkről eleget 
írnak a különböző ellenzéki orgánu-
mokban. Inkább foglalkozzunk ma-
gunkkal.

AZ ELLENZÉKI OSZTÁLyOK ÉS  
A BELSő SZOLIDARITÁS

A demokratikus ellenzék legismer-
tebbjeinek megélhetése még bizto-
sított – és igyekeznek is ezt a szintet 
megtartani. Anyagi helyzetük nem 
sokkal rosszabb a kormányon lévő 
vezető hivatalnokokénál. A politikai 
rutin és kapcsolatrendszer maradékai 
megmaradtak. 
Ugyanakkor az ellenzéki politikában 
dolgozó többségnek maradt a kié-
heztetett ellenzéki lét: munkahelyi 
üldözéssel, közmunkával, feketelistá-
val… ők fizikailag is érzik a leszakadt 
hatmillió napi kínját.
Létükből valószínűsíthető a radikaliz-
mus, esetenként a voluntarista gon-
dolatvilág, de aktív tagjai zömmel 
elkötelezettek a demokratikus rend-
szerváltás és államirányítási modell 
megvalósítása iránt és mindent meg-
tesznek a kormányváltásért. Ezért a 
módosabbaknak, akik a kapcsolat-
rendszer maradékából élnek, szolida-
ritást kell vállalniuk velük, nélkülük 
ugyanis nincs esély a változásra.
Ha az a látszata a politikának, hogy 
csupán színjáték, egy hatalomváltás 
esetén a lakosság továbbra se fog 
részt vállalni a demokratikus átala-
kulásban. Újból rendeleti kormány-
zásba torkollik az államirányítás. Ez 
pedig utóbb a tömegek ellenállásába 
fog ütközni.

HITELESSÉG MEGTEREMTÉSE

Hiába a legjobb program, ha a társa-
dalom nem hisz az alkotóinak.
Nem igaz, hogy politikailag káros 

Társadalmunkat létérdekek mozgatják. Nincs is ezzel semmi baj, ez a világ rendje. 
Bíznunk kell: egy köztársaság kormányának szereplőit – ahogy az ellenzékét is – személyes boldogulásukon kívül,  

az őket megválasztó tömegek boldogulása is vezérli.

Ellenzékként

be is merni hibáinkat. A jelenlegi 
állam ve zetés a folyamatos öndi-
csérettől előbb-utóbb nevetségessé 
válik. Mi ne kövessük el ezt a hibát! 
Ha a jelenlegi politikai vezetés vala-
mit megfelelő módon készített elő, 
vagy valósított meg, ne féljünk meg-
dicsérni. Ez nem a szervilizmus jele, 
hanem saját erőnkbe, képességünk-
be vetett hit és igazolás. 
Az ideológiai következetesség is el-

engedhetetlen.
Az új közszereplők megjelenése 
növeli az ellenzék erejébe vetett 
bizalmat, a hitelesség lehetőségét. 
Ne féljünk az új generáció megje-
lenésétől, kritikai megjegyzéseitől, 
radikális fellépéseitől. Mintha so-
kan elfelejtették volna, hogy ők sem 
konszolidált úriemberként kezdték. 
A tehetséges fiataloknak viszont 
anyagi és egyéb védelmi hátteret is 
kell biztosítani, mert egyébként elle-
hetetlenülnek. 

AZ ÚJ EGySÉG MEGTEREMTÉSE

Az utóbbi idők időközi nyertes 
választásai is bizonyították, hogy 
a különböző demokratikus pár-
tokba, szakszervezetekbe, civil 

egyesületekbe csoportosult ellen-
zéknek az együttműködés ered-
ményre vezető módozatairól kell 
megegyezniük. 
Velük és a civil egyesületek segítsé-
gével kiépíthető a szolidaritási háló 
is, amely eljuttat a lakossághoz is. 
Legyenek erősebbek a mi pozitív üze-
neteink!
A kormányzat által lejáratott társa-
dalmi párbeszéd igazi tartalommal 
való megtöltése és a közbeszéd irá-
nyítása az ellenzék egyik legfonto-
sabb feladata. 
Fel kell ismerni a „ma pillanatát”. A 
napjainkban zajló szakmai lázadá-
sok egyre inkább elérik a társadalom 
mélyebb rétegeit is, mert a napi élet-
vitelt, a család és az egyén élethely-
zetét befolyásolják. Mindezekre a 
civil kezdeményezések és a jelenlegi 
szakszervezetek, bár lassan ébre-
deztek, de rákapcsolódtak.
Megmutatni és bizonyítani, hogy a 
jelenlegi rendszer antidemokratikus, 
és számos, a Btk. szerint is igazolható 
vétséget és bűncselekményt követ-
nek el. 

Fentieket a Magyar Bálint–Vásárhe-
lyi Júlia (szerk.): Magyar polip 3. No-
ran Libro, 2015 tanulmánykötetben, 
számtalan szerző tanulmánya igazol, 
sőt a mai napig elkövetett cseleke-
deteik zömében nem mások, mint 
törvényekbe öntött zabrálások. (lásd, 
pl. az MNB-vel kapcsolatos titkoló-
zás, a különféle alapítványok zavaros 
elszámolásai, földforgalmi törvény). 
Eközben a fentiek elfedésére, a kom-
munikáció továbbra is az idegengyű-
löletre épít.  
Ezzel szemben kell bemutatnunk sa-
ját elképzeléseinket, következetes 
kiállásunkat a valódi népképviselet 
mellett, a szakmai hozzáértésünket 
a kormányzáshoz. Nem csodatevést 
kell vizionálnunk, hanem valós alter-
natívákról kell párbeszédet folytatni a 
társadalommal.

ELKERÜLHETETLEN A KULTURÁLIS 
HARC

A jelenleg uralmon lévők gúzsba kö-
tötték a kultúrát, annak művelőit és 
élvezőit.
Csak az van, ami szerintük van. Las-
san a „megtűrt” is eltűnik. 
A világnézeti harcot nem lehet meg-
spórolni. Egyre több kezdeményezés-
sel kell bizonyítani, hogy a kultúra a 
miénk is, ez erősíti nemzeti összetar-
tozásunkat.
A közösségi oldalak (pl. Facebook) 
leginkább a szimpatizánsok belterjes 
világát szolgálják. Ezért ne feledkez-
zünk meg a nyomtatott sajtóról se! A 
mi gondolatainknak is teret kell biz-
tosítani, a kormánypropaganda iro-
mányai mellett. 
Végül is a lényeg az, hogy saját ma-
gunkról beszéljünk és ne csak a hata-
lom dolgairól. 
Ne ijedjünk meg saját emberi arcun-
kat megmutatni, máskülönben bele-
neveljük a választókba, hogy szent 
idolokat keressenek. Tükröt kell állí-
tanunk, és megmutatni saját céljain-
kat, kezet nyújtani a társadalomnak, 
nagyon is valós és betartható szerző-
dést kötni azzal a 6 millió társutassal, 
akik vágynak egy élhető, az embere-
ket minőségileg is felemelő közösség 
akaratát érvényesítő igazgatásra, 
hogy érdemes legyen benne büszke 
állampolgárnak lenni. 
Akkor lesz erős az ellenzék, ha az ösz-
szetartozás érzését el tudja fogadtat-
ni a társadalom többségével. Ennek 
alapját teszi le a DK a Sokak Magyar-
országa c. programjavaslata.
A Sokak Magyarországa egy olyan 
kezdeményezés, amely a fentiekben 
leírt feladatok összességével esélyt ad 
a rendszerváltásnak egy élhető, sza-
bad köztársaság megteremtésének.
Ébredjünk fel bénultságunkból! Nem 
nézhetjük tétlenül a hatalom garáz-
dálkodását, a legalantasabb ösztö-
nök tudatos gerjesztését! Nem ma-
radhatnak 40 évig a nyakunkon!
Legyetek minél többen, akik részt vál-
laltok az önkény leépítésében, a de-
mokratikus köztársaság megteremté-
sében! Ne féljetek! Együtt erősebbek 
vagyunk! Keressetek bennünket!

Hazai András
A budapesti 10. vk elnöke

A kormányzat által lejáratott társadalmi  
párbeszéd igazi tartalommal való megtöltése  

és a közbeszéd irányítása az ellenzék egyik  
legfontosabb feladata. 
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A Demokratikus Koalíció programja-
vaslata friss, egészséges, hiteles és ösz-
szefüggő, a benne foglalt gondolatokat 
pedig teljes mértékben támogatom és 
osztom. Végre egy olyan párt, amely 
nem csak a nevében, hanem szemléle-
tében, megnyilvánulásaiban és tettei-
ben is demokrata. Szeretném azonban 
megosztani Önökkel a gondolataimat, 
amelyek a program megvalósításá-
nak kapcsán felmerültek bennem. Ez a 
program-javaslat, annak ellenére vagy 
éppen azért, mert modern, dinamikus és 
haladó szellemű, véleményem szerint 
bizonyos előfeltételeket is igényel. Ezek 
a feltételek azonban olyan társadalmi 
alapokat  jelentenek, melyek ma Ma-
gyarországon alig létezőek, vagy jobb 
esetben hiányosak.
Külföldön töltött éveim során (1996-
2011) volt alkalmam az itthoni történé-
seket, a társadalmi átalakulást illetve kü-
lönféle változásokat  külső szemlélőként 

követni. Mindezt látván, minduntalan 
ugyanaz a kérdés foglalkoztatott:  Va-
jon miért van az, hogy a magyarok zöme 
demokratikus keretek közt is éppen úgy 
viselkedik, mintha még mindig dikta-
túrában élne? Kérdésemre két választ 
találtam. Az első: Magyarországon a de-
mokráciának nincs, vagy alig van hagyo-
mánya. A második: A rendszerváltás óta 
senki sem vette magának a fáradtságot, 
hogy demokráciára tanítsa, illetve sar-
kallja a társadalmat.
A ’90-es rendszerváltás megtörtént 
ugyan, de a demokratizálódási folyamat 
nem ment végbe társadalmi szinten. 
Vagyis, történt egy vertikális, felülről 
jövő rendszerváltás, melynek eredmé-
nyeként megváltozott az államforma és 
átalakult a bürokratikus rendszer. Ennek 
kiegészítő elemeként azonban a hori-
zontális, társadalmi szinten történő de-
mokratizálódás soha nem jött létre teljes 
egészében. Ha úgy tetszik, a társadalom 
új kereteket kapott, de nem lényegült át. 
Pedig ez lett volna az egész rendszervál-

Fiatal szemmel –  
hozzászólás a programjavaslathoz

Ez a programjavaslat, annak ellenére vagy éppen azért, mert modern, dinamikus és haladó szellemű,  
bizonyos előfeltételeket is igényel. Ezek a feltételek azonban olyan társadalmi alapokat  jelentenek, melyek ma 

Magyarországon alig létezőek, vagy jobb esetben hiányosak. 

tás célja. Tudatában vagyunk egyáltalán, 
hogy mi magunk vagyunk a demokrácia 
kulcsa? 
Tragédia számomra, hogy a magyar em-
berek 26 éve hellyel-közzel demokrati-
kus keretek közt élnek úgy, hogy közben 
fogalmuk sincs róla, hogy ez mit jelent-
het számukra. Elkeserítő, hogy 2016-ban 
még mindig a rendszerváltás elmara-
dásait kell pótolgatni ahhoz, hogy egy 
demokratikus elveket valló párt a poli-
tikai programjához alkalmas táptalajt 
találjon. A negyed évszázaddal ezelőtti 
rendszerváltás a többi kelet-közép-eu-
rópai országban már történelem, nálunk 
sajnos nem. 
Nem, mert nem teljesítettük a vele járó 
feladatot, ami most megsokszorozódott 
súllyal nehezedik annak a politikai erő-
nek a vállára, amely felismeri, hogy a 
változás nem pusztán lehetőség, hanem 
immár kényszer. Az egyetlen lehetséges 
út: a demokráciába vezető út, amelyet a 

rendszerváltás óta vonakodunk végigjár-
ni. De ahhoz, hogy erre az útra lépjünk, 
változni és önállósodni kell. Ez sok áldo-
zattal és erőfeszítéssel is jár, de nem ha-
logathatjuk tovább, mert mindenképpen 
el kell kezdenünk felzárkózni. Amíg nem 
túl késő.
Hogy a fejlődéshez önállósodás kell, azt 
az ország vezetése is tudja. Tudja, hiszen 
éppen a mai magyar államhatalom fek-
teti minden erejét abba, hogy az embe-
rek önállósodását csonkítsa. Hamis, ma-
nipulált hírekkel, híreszteléssel kelt bi-
zalmatlanságot és félelmet, azért, hogy a 
saját maga keltette rémhírekre reagálva 
azon nyomban fellépjen a haza védel-
mezőjeként. Biztonságot ígér az embe-
reknek a nem létező veszélyhelyzetben. 
Az emberek zöme sajnos be is dől en-
nek, és jóhiszeműen ad felhatalmazást 
a kormányzatnak az ország védelmére. 
De a legszomorúbb és leghihetetlenebb 
az egészben az, hogy az állampolgárok 
közben észre sem veszik: a vélt biztonsá-
guk árán a szabadságukat veszítik el.

A demokrácia nem csupán politikai rendszer,  
hanem életforma.

Hiszem, hogy a demokrácia nem csu-
pán politikai rendszer, hanem életfor-
ma. Azok a társadalmak, amelyek nagy 
múltú demokratikus hagyományokkal 
rendelkeznek, sokkal fejlettebbek, ellen-
állóbbak valamint jobban és gyorsabban 
reagálnak a csapásokra, mint a diktatú-
rában elszigetelődött nemzetek. Hiszem 
továbbá, hogy képesek és érdemesek va-
gyunk rá, hogy elérjük azt, hogy Magyar-

Listázták az otthon maradt  
diákokat egy székesfehérvári  

iskolában

ország is ilyen társadalommá váljon. És 
éppen ide vezet az a társadalmi változás 
és önállósodási folyamat, amely alapjá-
ul szolgálhat a Demokratikus Koalíció 
programjának megvalósításához, és ez 
az a fajta társadalmi változás, amelyben 
én részt szeretnék venni.

Muhari Zsuzsanna 
a budapesti 3. választókerület tagja

A DK információi szerint listázták egy szé-
kesfehérvári iskolában azokat a diákokat, 
akik otthon maradtak a Nem leszek suli-
ban akció keretében. Földi Judit, a DK szé-
kesfehérvári önkormányzati képviselője 
azt mondta: szülőktől kapott információi 
szerint a székesfehérvári Tóparti Gimná-
zium és Művészeti Szakközépiskolában 
hétfőn reggel az igazgatónő hangosbe-
mondón kérte az osztályfőnököket, hogy 
készítsenek névsort a hiányzó gyerekek-
ről. A DK emiatt írásbeli kérdéssel fordul 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
niszteréhez, akitől azt tudakolják, hogy 
adott-e utasítást a tárca vagy a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 

a tiltakozó diákok listázására. Az ügyet a 
képviselő-testület elé viszik.
A DK szerint a hatalom házmestereként 
viselkedő igazgatónőt azonnali hatály-
lyal vissza kell hívni az iskola éléről, a 
kormány megfélemlítő szervezeteként 
működő KLIK-et pedig meg kell szüntet-

ni. Földi Judit megjegyezte: a szülők azt 
sejtik, hogy az iskola vezetője a szerző-
déshosszabbítás reményében akar a KLIK 
kedvében járni.

Az igazgatónő a hatalom 
házmestereként viselkedik
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A közjót szolgálja, ha a városvezetés 
betartja választási ígéreteit. Ha a köz-
pénzekből a szolgáltatások színvonalát 
emeli, jobb ételt ad az iskolában, ele-
gendő a gyógyszer a kórházban, meg 
ilyesmi. Ha a jól fizető munkahelyek 
létesítését támogatja és nem a lélekölő 
közmunkát. Ha előmozdítja a helyi gaz-
daság innovációját, az intézmények és 
fejlesztések fenntarthatóságát. Ha ösz-
tönzi a befogadást, törekszik a fiatalok 
megtartására és gondoskodik az öre-
gekről. Ha bővíti a szociális ellátást. Ha 
előre látja, és polgáraival láttatja, hová 
jutunk el a tőlük beszedett 3 milliárd 
forinttal, amely gazdaságilag, de főként 
társadalmilag megtérül.  
Azt mondják, ez a felfogás komoly 
gátja a politikai cselekvésnek. Szabó 
Tamás polgármesternek pár hét alatt 
kell megtalálnia 6 milliárd forint meg-
felelő helyét. Ez bizony nem könnyű 
feladat! Álmatlan éjszakák, hosszú őr-
lődés, stressz, forrásokért lobbizó hívek, 
acsarkodó Fidesz tagok, gáncsoskodó 
ellenzék. 

Kell egy focicsapat!
Szabó Tamás akkor maradhat a nagy 
könyvben, ha cselekvési vezérfonalát 
miniszterelnökünk útmutatásaihoz 
igazítja. Volt erre egy-két bátortalan 
lépése már a múltban is. Legutóbb a 
négyszázmilliós lámpacsere. De ezek 
érthetően nem elégségesek.
Először is kell egy focicsapat! Szeren-
csére nekünk van egy helyi ’minarike-
dénk’, a város jegyzője személyében, 
aki szívén viseli az ügyet. Régi törek-
vése a helyi foci feltámasztására, némi 
miniszterelnöki sugallat után, meg-

Jász Öcsi Arénát Jászberénynek!
Jászberény javát az szolgálná, ha mi magunk dönthetnénk a helyi ügyekben és nem az állam a fejünk felett.  

Ha mégis elvonja ezeket az ügyeket, jobban kellene csinálnia, mint mi!  
Az itt maradókhoz pedig elegendő normatívát kellene biztosítania a közpénzekből.  

a Jász Öcsi Aréna megvalósítását és 
együttműködne egy Jász Öcsi Akadé-
mia létrehozásában, a két akadémia 
közötti gyümölcsöző kapcsolatok ki-
alakításában. A Jász Öcsi Akadémia, a 
fedett jégpálya építését is magára vál-
laló főiskolánk számára nem lenne új 
feladat, így a Jász Öcsi Akadémia főis-
kolai rangra emelkedhetne. 
A Jász Öcsi Arénában a polgármester, 
a képviselők, a helyi elit színe-java, a 
polgárok egy helyen, együtt lélegezve, 
egy szívdobbanásban szurkolhatnának 
focistáikért, mint hajdanán hokisaikért 
a Ferencvárossal szemben, akiket most 
is, mint akkor, nyilván legyőznénk. Ez a 
rendszeressé és egyben rendszerré tett 
közös élmény jász összetartozásunkat 
erősítené, városunkért érzett elkötele-
zettségünkben megerősítene bennün-
ket, ugyanakkor lehetőséget adna a 
nép szavának kifejtéséhez, hiszen nem 
kellene biztonsági forgó ajtókat és ka-
pusokat legyűrni ahhoz, hogy a polgár-
mesterrel találkozzunk, elégséges len-
ne csupán odakiáltani a jól visszhangzó 
Jász Öcsi Aránában: ’köszönjük Tomi!’ 

A kormányzat mellénk áll!
Jászberény adósságának elengedése, 
a Dalkia-per bukása okán előállt 750 
milliós fizetési kötelezettség kormány-
zati átvállalása után, alappal bizakod-
hatunk abban, hogy a felvett hitelt nem 
is nekünk kell majd visszafizetni. Az 
állam fociban mutatott szerepvállalá-
sa és ezen feladatnak az államélet kö-
zéppontjába állítása arra mutat, hogy a 
kormányzat teljesen a saját kezébe ve-
szi a focit és intézményeinek irányítását 
és finanszírozását. Akkor csinálhatunk 
nagy dolgokat, ha megsejtjük a század 
irányát! Itt és most erről van szó! Azon-
nal kell cselekedni! 
Ha így teszünk, tán még olimpiát is ren-
dezhetünk!
Úgy tartják, hasonló a hasonlónak örül. 
A költségvetés támogatóinak örülnie 
kellene a javaslatomnak, hiszen semmi 
többet nem céloztam meg Jászberény-
nek annál, mint ami egy nálunk jóval 
kisebb településen, Felcsúton már meg-
valósult. Aréna és kisvasút! Valójában 
egy miniszterelnöki hobbinak, a focinak 
az országra erőltetetése zajlik, Szabó 
Tamás közreműködésével. Szerintem 
ez abszurd! Ahogyan a javaslatom is az, 
amellyel a helyzet elfogadhatatlansá-
gát és ennek az iránynak a képtelensé-

gét akartam érzékeltetni. Már az is ab-
szurd, hogy Jászberény polgármestere 
elbukja a 750 milliós Dalkia-pert és a 
felelősséget másra hárítja. 
Abszurd, hogy kiír egy lakáspályázatot, 
amit megnyer.
Abszurd, hogy a közvilágítási tenderen 
a jóval drágább ajánlat nyer.
Abszurd, hogy a személye iránt muta-
tott hűség alapján osztogatja a költség-
vetési forrásokat.

A 2016-os költségvetés nem ad 
megoldást a város valós problémáira
A 2016-os költségvetés Jászberény va-
lós problémáit nem megfelelően kezeli. 
Romlik a közoktatás és az egészségügyi 
ellátás. A várost átszelő kamionforga-
lom károsítja útjainkat, épületeinket, 
árt egészségünknek. A fiatalok elván-
dorlására nincs megfelelő válasz. A 
lakosság öregszik. Nem létesül kellő 
számú jól fizető munkahely. A közmun-
kából nem lehet megélni. Nem ösztönzi 
a magasabb hozzáadott értékű ter-
melést, az innovációt. A kultúrmalom 
drága és fényűző beruházás, a város 
közepére tervezett körforgalom pedig 
szükségtelen, ami újabb közlekedési 
problémákat okoz más csomópontok-
ban.  Az egészséget megőrző tömeg-, 
életmód- és diáksport helyett a ver-
senysportokat részesíti előnyben, meg-
háromszorozva a labdarúgás támoga-
tását, miközben csökkenti a szociális 
kiadásokat.

hallgatásra talált Szabó Tamásnál, így 
szerepel a 2016-os költségvetésben is. 
Nem is akárhogy! Az elmúlt évhez ké-
pest, majd háromszorosára, cirka 34 
millióról 94 millióra emelkedik a Jász-
berényi Futtball Club közvélemény ál-
tal látható támogatása. 
Szabó Tamás polgármester kifejtette, 
hogy mindent meggondoltak, mindent 
megfontoltak és úgy látják, hogy egy 
NB II-es focicsapatra van szüksége vá-
rosunknak. Olyan focicsapat kell Jász-
berénybe, amely nem pusztán belesi-
mul az NB II ólomszürkeségébe, hanem 
a Felcsút és a Videoton miniszterelnöki 
kisvasútján a jövőbe vonatozik, és fel-
ragyog a Jászság szívében, itt nálunk 
Jászberényben.

A helyi média szolgálja a foci ügyét!
Biztosítani kell, hogy a város polgárai 
nagy számban részt vegyenek a helyi 
mérkőzéseken. Ezért szükség van arra, 
hogy a polgármester a TRIO-TV-nek, 
rádiónak, a helyi lapoknak adott in-
terjúiban felhívja a lakosság figyelmét 
az esedékes mérkőzésekre, továbbá 
figyelmeztesse a helyi elitet arra, hogy 
a közpénzekből való részesedés, il-
letőleg a munkaviszony létesítése és 
fenntartása szempontjából kiemelt 
szempont a focicsapatunk mérkőzése-
inek látogatása. Szerencsére a 2016-os 
költségvetésbe erre előirányzott forrá-
sok elégségesek, hiszen a Trió-Média 
Kft támogatása 8,1 millió forintról 18 
millió forintra, a Trió Rádió támogatá-
sa 2,25 millió forintról 6 millió forintra, 
a Jászkürt Lap kiadásának támogatása 
23,56 millió forintról 24,56 millió forint-
ra nő, amit további 2,8 millió forint rek-
lám és propaganda kiadás, valamint a 
városvezetés által foglalkoztatott ’sajtó 
szakember’ segíthet. 

Jász Öcsi Arénát, Lehel Kürt arculattal
Önmagától értetődő, hogy nem nélkü-
lözhetjük egy megfelelő focistadion 
megépítését. A legjobb minta erre a 
felcsúti Pancho Aréna, azaz a ’Puskás 
Öcsi’ stadion, amelynek a jászberényi 
kisöccse lehetne a Jász Öcsi Aréna. A 
terveket Makovecz Imre vázlatai alap-
ján tanítványai, a Lehel Kürt mintázata 
alapján illeszthetnék Jász arculatúvá. 
Bizonyos, hogy Mészáros Lőrinc, a 
Puskás Ferenc Akadémiát működtető 
alapítvány elnöke, Szabó Tamás pol-
gármesterünk közbenjárására segítené 

Gedei József 
a DK önkormányzati képviselője

Jászberény korábbi polgármestere
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A dunaújvárosi önkormányzati egyik 
fideszes képviselője is gyanúsítottja an-
nak az emberölési ügynek, amelyről a 
helyi rendőrség a honlapján adott hírt. 
A helyi Castellum.do nevű online újság 
írt először arról, hogy Gál Roland ön-
kormányzati képviselő a két gyanúsított 
közül az egyik. 

– Ez a Gál Roland 2006-ban öntött le 
engem ragasztóval a választások éjsza-
káján. Rendőrségi feljelentés lett belőle, 
a bíróság kimondta, hogy ez nem sza-
bálysértés, hanem bűntett volt – mondta 
a DK Híreknek Besztercei Zsolt, a De-
mokratikus Koalíció dunaújvárosi önkor-
mányzati képviselője.
A fideszes politikusnak 2003-ban is volt 
már ügyészi megrovása. Mindezen ügyek 

Alakul a fideszes börtönfrakció 
Sötétség Dunaújvárosban – a helyi önkormányzati egyik fideszes képviselője is gyanúsítottja egy emberölési ügynek.  

Korábban ez a képviselő öntötte le ragasztóval a DK jelenlegi önkormányzati képviselőjelöltjét.  
Egy békéscsabai fideszes képviselő hat évet kapott hamis viagrák forgalmazásáért.

után lett belőle fideszes önkormányzati 
képviselő 2006 őszétől. Tehát a fidesz 
úgy csinált belőle képviselőt és bizottsági 
elnököt, hogy tudták azt, hogy a magyar 
bíróság elítélte. 2010-14 között a Közbiz-
tonsági Bizottság elnöke, 2014 ősz óta az 
önkormányzat Közbiztonsági tanácsnoka 
volt. A gyilkosság valamikor 2013 május 
1. után történt – tehát a közbiztonsági bi-
zottság elnökeként követhette el…
Gál Roland azóta lemondott, június 5-én 
időközi választások lesznek.

– Megdöbbentőnek tartom, hogy ma 
Magyarországon emberölés elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt tar-
tóztatnak le egy fideszes önkormányzati 
képviselőt, aki Dunaújváros önkormány-
zatának Közbiztonsági tanácsnoka, de 
ismerve az érintett fiatalember által 
korábban elkövetett cselekményeket, 
egyáltalán nem csodálkozom rajta. A 
Dunaújvárosi önkormányzat fideszes 
frakciójában tavaly közokirat-hamisítás 
miatt folyt rendőrségi eljárás, most pe-

Ennél is több fideszes kerülhetett volna már  
rács mögé, ha Polt Péter ügyészsége nem védené  

a hatalom bűnözőit

dig gyilkosság gyanújával. Most melyik 
fideszes képviselő fog következni...? És 
mit fog elkövetni...? – mondta lapunknak 
Besztercei Zsolt.
Egy békéscsabai fideszes képviselő most 
kapott hat évet hamis viagrák forgal-
mazásáért – feltételezzük, hogy nem a 
magyar családokért és a gyermekek szü-
letéséért követett el milliárdos tételű 
bűncselekményt. 
A szemünk előtt alakul a fideszes bör-
tönfrakció. A Demokratikus Koalíció sze-
rint ismét bebizonyosodott, hogy bűn-
szövetkezettel van dolgunk. Ez a világ a 
kevesek Magyarországa. Meggyőződé-
sünk, hogy ennél is több fideszes kerül-
hetett volna már rács mögé, ha Polt Pé-
ter ügyészsége nem védené a hatalom 
csúcsán bűnöket elkövetőket.

Sokak MagyarországaSokak Magyarországa
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Vagy emlékezetükbe szeretném hívni 
azt az esetet, amely szerint egy ren-
dőrautó éjjel, szolgálatteljesítés közben, 
az Üllői úton, máig nem kellő mérték-
ben tisztázott karambolban, ahol két 
fő életét vesztette. Az eseményt tisztáz-
hatta volna a kerületi térfigyelő kamera, 
amely a közelben található, de kiderült 
nem is volt ott a kamera hosszú hónapok 
óta, az önkormányzat hibájából.
Mindezek fényében az elmúlt hat évben 
a kerületi adófizetőknek a közbizton-
ságra költött rengeteg pénze ellenére 
közbiztonsági érzetünk nem javult. 
A kerületi önkormányzat vezetése kí-
sérleteket folytatott különféle közbiz-
tonságot javító intézkedésekre. Jelesül, 
az első időszakban a kerület különböző 
pontjain rendőrségi pontokat jelöltek 
ki. Ezen pontoknál a kerület lakói jelez-
hették, ha bármilyen sérelem érte őket. 
A helyszínem megjelent rendőr nem tu-
dott a lakosságnak érdemben segíteni, 
és sok esetben a helyszínen lévő rendőr-
nek nem volt kellő helyismerete. Erről 
több lakossági panasz érkezett, ezért 
megszüntették. Viszonylag gyorsan el-
halt a kezdeményezés, az új funkció nem 
töltötte be a hozzá fűzött reményeket.
Ezt követően új, módosított szerződés 
lépett életbe, amely a BRFK és a kerü-
leti önkormányzat közös szerződéses 
együttműködésén alapult. Ez a megkö-
tött szerződés három pilléren nyugo-
dott. 
Az egyik pillére a kerületi térfigyelő ka-
merarendszer működtetése. Korábban, 
2010 előtt a kamera képeit folyamato-
san 3 fő kísérte figyelemmel, amelynek 
keretében több rendőrségi munkatárs 
szolgálatot teljesített 24 órában a meg-
figyelőközpontban. A helyi rendőrkapi-
tányság tehát azonnali reagálással bírt. 

Közbiztonságból elégtelen, avagy hogyan  
költsünk el több száz milliót eredménytelenül

Mára a térfigyelő kamerákat nem kísérik 
folyamatosan figyelemmel, hiszen a 24 
órában az ott lévő egy fő gyakorlatilag 
csak őrzi a monitorokon megjelent ké-
peket. Sajnos ez a pillér ennél a pontnál 
meg is bukott, hiszen így az azonnali re-
agálás megszűnt, tulajdonképpen nincs 
szükség az ott ülő szolgálatra, hiszen 
ha bármilyen bűncselekmény, bűneset 
történik az adott kamera látóterében, 
arra a rendőrség nem képes azonnal re-
agálni. A felvételt természetesen a ren-

dőrkapitányság a későbbi bűnüldözésre 
felhasználhatja.
Egy másik pillére a közbiztonsági rend-
szernek a jelenleg két körzetben (egy 
a Havanna lakótelepen és egy Pest-
szentimre városközpontban) működő 
panaszfelvételi iroda. A két iroda mű-
ködtetését vállalta a kerületi rendőr-
kapitányság, a két helyszínen egy-egy 
fő szabadidős rendőr biztosításával. A 
szerződésben napi 10 órában vállal-
ják a feladat végrehajtását a mega-
dott helyszíneken. Ez azt jelenti, hogy 
a nyitvatartási idő reggel 10:00 órától 
este 20:00 óráig tart, a lakosság ezen 
időpontok között felkeresheti az irodát, 
ha teljesülnek a szerződésben foglalt 
vállalások. 

Az önkormányzat által fizetett rendőrök állandó, 24 órás 
jelenlét helyett csak nappal teljesítettek szolgálatot 

Ez a kísérlet is megbukott, hiszen egy-
részt a szerződésben foglalt 10 óra nyit-
vatartás sok esetben nem teljesült, más-
részt a napi 10 órában 1-3 lakos jelent 
meg átlagosan. Sajnálatos tény, hogy 
több esetben az elmúlt időszakban az 
iroda nyitva sem tartott, és számtalan 
esetben a 10 órás helyszíni tartózkodás 
sem valósult meg. Tehát, a szerződés-
ben, amit a BRFK-val kötött az önkor-
mányzat, a három pillérből már a máso-
dik pillér is megdőlt.

Nézzük a rendszer harmadik pillérét. 
Ez a pillér arról szólt a szerződésben 
foglaltak szerint, hogy túlszolgálati 
munkaidőben, külön díjazásért a kerü-
letben állandó 8 fős közterületi rendőri 
jelenlétet biztosít. Ez azt a célt szolgálta 
volna, hogy a kerületben ne csak „fekvő-
rendőrökkel” találkozzunk, hanem álló 
rendőrökkel is. 
Időközben kiderült, hogy az állandó 24 
órás jelenlét helyett csak nappal telje-
sítettek szolgálatot az önkormányzat 
által fizetett rendőrök 2015. augusztus 
1-jéig, napi 12 órában.
Ezt követően a rendőrségi béremelések 
eredményeként a túlóraalapú elszámo-
lás miatt már csak napi 8 órában 10-18 

Az elmúlt időszakban sajnálatos módon a XVIII. kerületről 
szóltak a híradások. Nevezetesen: az anyuka megöli gyermekét 

és saját magát, késeléses gyilkosság, több közterületi rablás,  
és még sorolhatnánk. 

óra között teljesítenek szolgálatot.
A képviselő-testületi ülésen ezt a prob-
lémát is számtalanszor felvetettem – 
mint ahogy az előző kettőt is –, de a he-
lyi önkormányzati vezetéstől soha nem 
kaptunk kielégítő válaszokat. Már akkor 
jeleztük, hogy a szerződésben foglalt 
8 járőr 12 órában nem tud szolgálatot 
teljesíteni, hiszen a szerződésben meg-
határozott, erre fordítandó keretösszeg 
a költségvetésbe nem volt betervezve. 
Éppen ezért a szerződésnek ezen pontja 
vagy úgy tud megvalósulni, hogy 10 órá-
ban 6 rendőr, vagy 8 rendőr 8 órában tud 
szolgálatot teljesíteni. 
Mindezek fényében jól látható, hogy az 
elmúlt hat évben az önkormányzat több 
száz millió forintból gazdálkodott, de 
felmerül bennem a gondolat, hogy ezt 
hanyag kezeléssel tette. Miért mondom 
ezt? Azért – mint ahogy az előzőekben is 
felsoroltam –, mert a kísérletezés közel 
600 millió forintból nem sikerült, a kí-
sérletek megbuktak. Ezért mondom azt, 

hogy a kerület vezetése közbiztonság-
ból elégtelen osztályzatot kapott. 
Mindezt azért kellett megírni, mert a 
képviselő-testületi üléseken több ízben 
felhívtam erre a polgármester úr figyel-
mét, de ő és társai mindezt csak politikai 
hőzöngésnek minősítették.
Időközben a BRFK is észlelte a hiányos-
ságokat, amelynek a következménye a 
kapitányváltás. A kerületnek 2016. már-
cius 1-től új rendőrkapitánya van! Az új 
kapitány munkájához sok sikert, erőt és 
kitartást kívánunk!

Ferencz István
a Demokratikus Koalíció  

XVIII. kerületi elnöke

 2016. 3. szám – dk hírek • 13



www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 

A rejtvényben Gárdonyi Géza  

több művének címét rejtettük  

el. 

 

 

A helyes megfejtést beküldők között három darab 
dedikált „Gyurcsány a konyhában” című szakácskönyvet 
sorsolunk ki. 
Postacímünk: DK Információs Központ
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.

A megfejtést e-mailben is beküldhetik: 
info@dkp.hu
Kérjük, mind a postai, mind az elektronikus úton  
beküldött megfejtésekre írják rá: 
DK Hírek keresztrejtvény

Kiadó: DÉKÁ Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.
ISSN 2498-5414 (Nyomtatott) 
ISSN 2498-5406 (Online)

www.dkp.hu
facebook.com/dk365

Felelős szerkesztő: Marton Levente 
Felelős kiadó: Varju László 
Telefon: 06-21-300-1000 • Email: info@dkp.hu

A rejtvényt Mezey László  
engedélyével, 
térítésmentesen használtuk.
www.rejtvenykeszito.hu

14 • dk hírek – 2016. 3. szám 



AL
ÁÍ

RÁ
SG

YŰ
JT

Ő
 ÍV

A
z 

ad
at

fe
lv

ét
el

 h
el

ye
:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

A
z 

ad
at

fe
lv

ét
el

 id
ö

Ir.
sz

ám
Te

le
pü

lé
s

U
tc

a
H

áz
sz

ám

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
itö

ltö
tt 

ív
et

 p
os

tá
n 

az
 a

lá
bb

i c
ím

re
 v

ár
ju

k:
 D

em
ok

ra
tik

us
 K

oa
líc

ió
 1

13
2 

Bu
da

pe
st

, V
ic

to
r H

ug
o 

u.
 1

1-
15

. A
da

tm
ód

os
ítá

s,
 tö

rl
és

 a
z 

ad
at

@
dk

p.
hu

 e
m

ai
lc

ím
en

 k
ér

he
tő

.

Al
áí

rá
s

1.
 E

gy
et

ér
t-e

 Ö
n 

az
za

l, 
ho

gy
 n

éh
án

y 
év

 a
la

tt 
a 

m
in

im
ál

bé
rn

ek
 e

l k
el

l é
rn

ie
 a

 lé
tm

in
im

um
 ö

ss
ze

gé
t?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

2.
 E

gy
et

ér
t-e

 Ö
n 

az
za

l, 
ho

gy
 e

ltö
rö

ljü
k 

a 
bo

lto
k 

va
sá

rn
ap

i k
öt

el
ez

ő 
zá

rv
at

ar
tá

sá
t?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

3.
 E

gy
et

ér
t-e

 Ö
n 

az
za

l, 
ho

gy
 ö

t é
v 

al
at

t f
ok

oz
at

os
an

 a
 m

ai
 ö

ss
ze

g 
ké

ts
ze

re
sé

re
, t

íz 
év

 a
la

tt 
pe

di
g 

há
ro

m
sz

or
os

ár
a 

nö
ve

ljü
k 

az
 o

rv
os

ok
, á

po
ló

k 
és

 p
ed

ag
óg

us
ok

 b
ér

ét
, e

hh
ez

 
fe

lh
as

zn
ál

va
 a

 je
le

nl
eg

 s
ta

di
on

ép
íté

se
kr

e 
fo

rd
íto

tt 
ál

la
m

i t
ám

og
at

ás
ok

at
 is

? 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

4.
 E

gy
et

ér
t-e

 Ö
n 

az
za

l, 
ho

gy
 Á

FA
-m

en
te

ss
é 

és
 e

zá
lta

l o
lc

só
bb

á 
te

gy
ük

 a
z 

in
te

rn
et

ha
sz

ná
la

to
t?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

5.
 E

gy
et

ér
t-e

 Ö
n 

az
za

l, 
ho

gy
 c

sa
k 

az
ok

 v
eh

es
se

ne
k 

ré
sz

t a
z 

or
sz

ág
gy
űl

és
i v

ál
as

zt
ás

ok
on

, a
ki

k 
M

ag
ya

ro
rs

zá
go

n 
él

ne
k,

 v
ag

y 
ko

rá
bb

an
 it

t é
lte

k,
 il

le
tv

e 
a 

sz
av

az
ás

 n
ap

já
n 

kü
lfö

ld
ön

 ta
rt

óz
ko

dó
k 

le
vé

lb
en

 is
 s

za
va

zh
as

sa
na

k?
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

A 
De

m
ok

ra
tik

us
 K

oa
líc

ió
 a

z 
ad

at
gy

űj
té

st
 é

s 
az

 a
da

tk
ez

el
és

t a
 2

01
1.

 é
vi

 C
XI

I. 
tö

rv
én

y 
(a

z 
in

fo
rm

ác
ió

s 
ön

re
nd

el
ke

zé
si

 jo
gr

ól
 é

s 
az

 in
fo

rm
ác

ió
sz

ab
ad

sá
gr

ól
) a

la
pj

án
 v

ég
zi.

 N
yi

lv
án

ta
rtá

si
 s

zá
m

: N
AI

H
-9

40
67

/2
01

6,
 N

AI
H

-9
40

68
/2

01
6,

 N
AI

H
-9

40
69

/2
01

6,
 N

AI
H

-9
40

70
/2

01
6,

 N
AI

H
-9

40
71

/2
01

6.

C
ím

So
rs

zá
m

N
év

Em
ai

lc
ím

Te
le

fo
ns

zá
m

#

#



Sokak Magyarországa

Demokratikus Koalíció

Jöjjön el kitelepüléseinkre és támogassa aláírásával  
a Sokak Magyarországát, a Demokratikus Koalíció  
programját.

A Sokak Magyarországa sokak számára kínál egy jobb 
országot. Ahol jó élni, ahová jó hazajönni.

1.  Egyetért-e Ön azzal, hogy néhány év alatt a minimálbérnek  
el kell érnie a létminimum összegét?

2.  Egyetért-e Ön azzal, hogy eltöröljük a boltok vasárnapi kötelező  
zárvatartását?

3.  Egyetért-e Ön azzal, hogy öt év alatt fokozatosan a mai összeg 
kétszeresére, tíz év alatt pedig háromszorosára növeljük az  
orvosok, ápolók és pedagógusok bérét, ehhez felhasználva a  
jelenleg stadionépítésekre fordított állami támogatásokat is?

4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy ÁFA-mentessé és ezáltal olcsóbbá  
tegyük az internethasználatot?

5.  Egyetért-e Ön azzal, hogy csak azok vehessenek részt az  
országgyűlési választásokon, akik Magyarországon élnek,  
vagy korábban itt éltek, illetve a szavazás napján külföldön  
tartózkodók levélben is szavazhassanak?


