
Megállítottuk Orbán Viktort!
Érvénytelen lett a népszavazás, s ezzel a bojkottot elsőként meghirdető Demokratikus Koalíció elérte meghirdetett célját. 

Orbán Viktor viszont – a vizitdíjról rendezett népszavazás óta először – nem érte el. A kormány persze győzelmet kommunikál, 
elvégre Orbán a 2002-es vesztes választás után is győztesnek hirdette magát (“a haza nem lehet ellenzékben” – lazán a hazával 

azonosítva önmagát meg pártját). De az orbáni vízióktól függetlenül a vereség még vereség marad.

II. évfolyam 2016. 10. szám

Halott a Népszabadság, haldoklik  
a sajtószabadság 10. oldal

Érvénytelen és eredménytelen –  
Ara-Kovács Attila cikke 6.oldal

Születésnap: ötéves lett  
a Demokratikus Koalíció 8-9. oldal

Folytatás a 2-3. oldalon

A Demokratikus Koalíció élőlánccal zárta kampányát a Kossuth téren 

– A demokratikus ellenzék megnyerte 
a népszavazást – jelentette ki Gyur-
csány Ferenc, a Demokratikus Koalíció 
elnöke.
Ennek ellenére a vesztes kormány mó-
dosítani akarja az alaptörvényt, és ez-
zel  tovább mélyíti Magyarország politi-
kai, jogi és erkölcsi válságát. Az érvény-
telen és eredménytelen népszavazás 
üzenete egyértelmű volt: a magyarok 
nem adtak Orbánnak felhatalmazást 
semmiféle jogalkotásra. Ezért aki részt 
vesz az alaptörvény módosításában, az 

szembemegy a népakarattal és meg-
csúfolja a népszavazás intézményét. 
A volt miniszterelnök közölte: a De-
mokratikus Koalíció nem vesz részt 
sem az alaptörvény módosításának 
egyeztetésén, sem annak vitájában, 
sem a parlamenti szavazáson, és erre 
szólítják fel a többi ellenzéki pártot is. 
A Népszabadsággal történtek miatt a 
DK később úgy döntött, hogy nem vesz 
részt a parlament munkájában.
–Orbán a népakarattal szemben akar 
alaptörvényt módosítani, ebben a de-

mokraták nem lehetnek tettestársak – 
mondta a DK elnöke.
Valóban joggal tehető fel a kérdés, 
hogy miért is van szükség érvényességi 
küszöbre, ha a kormány akkor is vég-
rehajtja előzetes elképzelését, amikor 
az átala kiírt referendum elbukik? Mi-
ért van szükség csaknem 20 milliárdos 
kampányra, az adófizetők pénzének 
elherdálására? Hacsak azért nem, 
hogy az Orbán-klientúra zsebeit ismét 
alaposan és szégyentelenül kibéleljék 
közpénzekkel.

Az ellenzék győzelmét különösen 
hangsúlyossá teszi az a körülmény, 
hogy minden idők egyik legdrágább 
kormánykampányával szemben is ké-
pes volt üzenetét célba juttatni. 

A DK elindított egy akciót: http://
uzenj.dkp.hu/ címen Te is üzen-
hetsz Orbánnak, hogy a gyűlölet- és 
félelemkeltő népszavazása után le 
kell mondania. Csatlakozz a már el-
küldött több ezer e-mailhez!
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Minek volt rá szükség, ha a kormány egy érvénytelen népszavazás után is módosítani akarja a „gránitszilárdságú”  alkotmányt? 
Amelyet már gyurmának is használhatnának. Jobb helyeken egy kormány lemond, ha az általa kezdeményezett népszavazás 

elbukik – akár mert nem szerezték meg a többséget, akár mert érdektelenség miatt érvénytelen lett. Így tett David Cameron brit 
kormányfő is a Brexit után. Igaz, Magyarország már hat éve egyre kevésbé jó hely.

Ördögi színjáték  
volt a népszavazás

– A Demokratikus Koalíció értelmezése szerint 
Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz kettős 
vereséget szenvedett az októberi népszavazáson 
– ismertette sajtótájékoztatón pártja álláspontját 
Gyurcsány Ferenc. A politikus minderről azután 
beszélt, hogy az EU-s országok Magyarországra 
akkreditált nagyköveteivel, diplomatáival talál-
kozott a Parlamentben. A DK elnöke azt mondta, 
a találkozóval csökkenteni akarta azt a kárt, amit 
Orbán Viktor okozott Magyarország számára. A 
kormányfő a referendummal nem érte el azt a ki 
nem mondott, de nyilvánvaló célját, hogy az Euró-
pa-szkeptikus, elitellenes, radikalizálódó jobbol-

dal vezérévé váljon. Eközben itthon sem sikerült 
megvalósítania, hogy a népszavazás nagy sikerére 
hivatkozva nemzetegyesítő szerepben tűnjön fel.

A tények a Fidesz ellenségei, ezért igyekszik nem 
venni tudomást róluk. A kormányretorika borí-
tékolható módon győzelmet hirdetett, mit sem 

A népszavazás előtti napon a DK élőlánccal vette körül a Parlamentet

Orbán Viktor befolyását, hatalmát nem szabad túlértékelni. A magyar 
miniszterelnök ugyanis főként a valódi hatalom nélküli Brüsszelt támadja, 

nem pedig azt a tényleges hatalommal rendelkező Angela Merkelt, 
aki konkrétan megtestesíti mindannak az ellentétét, amit Orbán a 

menekültpolitikában képvisel. 
                                                                                               The Economist
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Gyurcsány Ferenc a népszavazást értékeli a referendum utáni első lakossági fórumán, a XV. kerületben.  Az első sorban Hajdu László, a kerület DK-s polgármestere

törődve azzal, hogy egy népszavazás nem nem-
zeti konzultáció, itt pontos érvényességi határ 
van megszabva – ráadásul ezt a határt épp az 
Orbán-kormány szabta meg. Ha ugyanis egy es-
küvőn csak az egyik fél jelenik meg, az ő igenje 
még nem eredményez házasságot. A távolmara-
dás nem jelenti azt, hogy a másik fél átadta volna 
a döntés jogát... Ezért nagy baj, ha a násznép rög-
vest ünneplésbe kezd, majd a házasságot érvé-
nyesnek és kötelezően elismerendőnek kiáltja ki.
Gyurcsány Ferenc pártelnök a XV. kerületben tar-
totta első lakossági fórumát a népszavazás után, 
ahol természetesen ez volt a fő téma.
– A miniszterelnök felkorbácsolta a félelmet, és 
azt akarta, hogy bezárkózzunk a félelmeinkbe. 
Egy félelembe zárt ország azonban nem lehet 
sikeres – mondta megnyitásképp a pártelnök, s 
kijelentette, hogy Orbán Viktort most már nyíltan 
szélsőjobboldalinak nevezik Nyugat-Európában, s 
nemcsak a baloldali, de a jobboldali médiában is.
– Ha egy kormány népszavazást kezdeményez, 
akkor sikeres, ha érvényes. Ha nem érvényes, ak-
kor az csúfos kudarc. Ilyenkor le kell mondania. 
Vannak, akik azt mondják, hogy én se mondtam 
le a vizitdíjról szóló népszavazás után. Ez igaz, na 
de azt nem is én kezdeményeztem! – mondta a 
volt miniszterelnök, aki azt is furcsállotta, hogy 
miért épp erről kellett megkérdezni a népet, ha 
már az alkotmányról nem kérdezték meg, pedig 

a Fidesz választási programjában nem szerepelt 
alkotmányozás, így elvileg arra sem kapott felha-
talmazást 2010-ben.
–Visszafogottan fogalmazva is csak azt tudom, 
mondani, hogy egy érvénytelen népszavazás után 
alkotmánymódosítást kezdeményezni nem más, 
mint politikai gazemberség – jelentette ki Gyur-
csány Ferenc.
A pártelnök szerint azonban a gyűlöletkampány 
nem fog kitartani 2018-ig, főleg úgy nem, hogy 
egyetlen menkültet sem lehet látni Magyarorszá-
gon, és az Európába érkező száma is jelentősen 
csökkent. A kormány kénytelen lesz visszatérni 
azokhoz a témákhoz, amelyeket nem szeret, mert 
sikertelen bennük: egészségügy, oktatás, a fiata-
lok helyzete, nyugdíjak. – Nem fogják tudni a mig-
ránsok mögé rejteni, hogy emelik a benzinárakat, 
miközben a világpiacon csökken a benzin ára. Tő-
lünk még akkor is árcsökkentést követeltek, ami-
kor tényleg emelkedett a benzin világpiaci ára.
– Az érvénytelen népszavazásban jelentős sze-
repe volt a Demokratikus Koalíciónak, pedig a 
kormány tízmilliárdokat költött hirdtásekre, moz-
gosításra. A DK politikája az első perctől világos 
és következetes volt: bojkottot jeletettünk be, és 
mindvégig ehhez tartottuk magunkat. Ehhez az 
állásponthoz csatlakozott aztán az MSZP, a PM, 
az Együtt, a MoMa – mondta Gyurcsány. – Két párt 
volt bajban: az LMP és a Jobbik. Az LMP-nek egy-

szerűen nem volt álláspontja, a magát kormány-
váltó erőnek tartó Jobbik pedig nem vállalhatta 
fel a Fidesz támogatását. A DK elnöke szerint en-
nek meglesznek a következményei, hiszen ezek 
után választó legyen a talpán, aki meg tudja mon-
dani, miért is szavaz az LMP-re, amelynek már a 
legismertebb politikusa sincs meg, ugyanakkor az 
egyre szélsőségesebbé váló Fidesz elviszi a Jobbik 
szavazóit. Pedig nagyon nem jó, ha egy országban 
a szélsőségek szavazataiért folyik a versengés.
– Az érvénytelen népszavazással megrepedt az 
Orbán tévedhetelenségébe vetett hit – mondta 
a DK elnöke, s ez megalapozhat egy ellenzéki 
sikert 2018-ban. Ehhez azonban fel kell építeni 
egy ellenzéki együttmőködést, ám sokkal több 
bölcsességgel és nagyobb körültekintéssel, mint 
2014-ben. Az elnök szerint nem értelmetlen a 
baloldali előválasztás, de azért nem árt, ha van 
több miniszterelnök-jelölt, akik közül választani 
lehet. – 2014-ben kettő volt. Most még egyet sem 
látok.
Gyurcsány Ferenc végül arról beszélt, hogy Ameri-
kával és Kínával szemben csak egy egységesebb, 
föderativabb Európának van esélye. Az Európai 
Unió egy történelmi kísérlet, amelyet lehet és kell 
is kritizálni, de mégis ennek köszönhető, hogy a 
tagországok között 70 éve nem volt háború. De 
egészen más, ha az EU-t azért kritizáljuk, hogy 
jobb legyen, vagy azért, hogy ne is legyen. 
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„Nyilván a fideszes kommunikáció közpénzen tolja majd, hogy „érzelmi-
leg” érvényes volt a referendum, bemondják, hogy a magyar emberek el-
söprő többsége nemmel válaszolt és így tovább. Ám a képlet egyszerű: 
a műsor eredménye még értelmezési versenyre sem alkalmas. Merthogy 
épp a Fidesz értékelése szerint Orbán súlyos veresége a végeredmény. Ez 
a párt alakította ugyanis ki a szabályokat, rögzítette törvényben, mikor ér-
vényes és eredményes a népszavazás. Ha ennek nem sikerült megfelelni, 
nincs miről beszélni.”

Népszabadság

„Kudarc Orbán Viktornak, hogy érvénytelen lett a menekültkvótákról kez-
deményezett népszavazás. A magyar kormány példátlan kampányt indí-
tott a választók mobilizálására, amiben a témát a bűnözéssel és a ter-
rorizmussal kapcsolták össze. Ebből a szempontból érzékeny vereséget 
jelent Orbánnak a referendum érvénytelensége.”

Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Saját uszító kampányukat is ellopták. Egyszerűen nem bírták megállni, 
hogy a legfontosabb propagandájukon ne a jól ismert haverok hízzanak, 
valamint senki által nem olvasott felületek. Legalább tizenötmilliárd fo-
rint folyt el csókosoknak, messzire kéklett mindenhol, hogy semmi sem 
drága. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy ez elég sok magyarnak leesett, 
és gyanút fogtak.”

hvg

„A gyűlölet fala omladozik: Orbán és a populisták vesztettek – Európa vi-
szont nyert!”

Gianni Pitella, a szocialisták frakcióvezetője, Európai Parlament

„Azzal a kéréssel fordultunk a Kormányzati Tájékoztatási Központhoz, 
hogy juttassák el hozzánk a Nagy-Britanniában (illetve a kormány propa-
gandakiadványában megnevezett többi országban) található no go zónák 
pontos helyét (város, városnegyed, kerület, utca), illetve azokat a bizonyí-
tékokat, amelyek ezt az állítást igazolják. Egyetlen egyet sem tudtak-mer-
tek megnevezni.”

168 óra

„Távol maradtak a szavazók, érvénytelen a magyar menekültügyi refe-
rendum. Orbán viszont az érvénytelenség ellenére megpróbálja az ered-
ményt nyomásgyakorlásra használni Brüsszelben.”

The Guardian

„A referendum eredménye azt jelzi, hogy a fák a populistáknak sem nőnek 
az égig.”

Burkhard Lischka, SPD

„Soha ne felejtsük el, mekkora árat fizettünk Orbán műsoráért. Nem azzal 
a több mint tízmilliárddal, amit kiosztogattak a haveroknak hirdetésekre. 
Hanem azzal, amennyivel rosszabb hellyé tették Magyarországot. Azzal, 
hogy az egykor volt közszolgálati médiában ész nélkül terroristáztak, 
hogy országgyűlési képviselőket küldtek emberek közé a féktelen gyűlö-
let üzenetével. Azzal, hogy sötét lelkű, gonosz kampányt folytattak.Olyat, 
amely örök mementója lesz Orbán bukásának.”

Népszabadság

„Nagyon valószínű, hogy Magyarország bebetonozza saját magát az EU-
val szembeni ellenforradalmi szerepbe.”

Telegraph

„A választás első számú tanulsága, hogy Orbán Viktor – tíz év óta először – 
nem érte el azt a politikai célt, amit kitűzött. A népszavazás nem nemzeti 
konzultáció,  itt a sikerességnek nagyon világos, objektív kritériumrend-
szere van, és – bár a kormány a kampány során sorra szegte meg a válasz-
tással kapcsolatos alkotmányos előírásokat – az érvényességi küszöböt 
nem sikerült elérni.”

Lakner Zoltán politológus

„Ha minden ország úgy viselkedne, mint Magyarország, akkor semmit sem 
lehetne véghezvinni.”

Elmar Brok, az EP külügyi bizottságának vezetője, CDU

„A magyar választók elutasították a kvótát, azonban kicsi volt a részvétel, 
így nem érvényes a szavazás. Orbán a népszavazással igazából nemzetkö-
zi PR-tevékenységet folytat.”

CNN

Vélemények a kvótareferendumról
Magyarország rendőrállamként jelent meg a nemzetközi sajtóban: idegenellenesség, kényszerítő eszközök alkalmazása, 

menekültek kriminalizálása, káosz, konfliktusok és a menekültek szenvedése volt a fő téma a cikkekben.  
Ráadásul mindez nem volt magyarázható a lapok politikai irányultságával: az inkább konzervatív irányultságú újságok  

legalább annyira negatívan ábrázolták a magyarországi menekültválságot és ebben a magyar kormány szerepét,  
mint az inkább liberális és baloldali irányultságúak.
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„Fasisztául nézett ki a kampány, mi tagadás, de hát legyünk pragmatiku-
sak, ne finnyáskodjunk, végül is a fasiszták egész ügyesen manipuláltak a 
fajgyűlölettel; miért kellene lemondani erről a tuti eszközről? Biztos van 
köztük még néhány kultúrember, akit ettől néha kirázott a hideg, de azért 
elment lakossági fórumra, és zárt ajtók mögött felöklendezte a horogke-
resztes extasy tablettát, amit a központban osztottak neki.”

hvg

„Miközben a magyar hatóságok harciasan ellenzik a menekültek befoga-
dását, csendben tartózkodási engedélyeket árulnak unión kívüli országok 
állampolgárainak. Más uniós országokban is működik hasonló program, 
Magyarországnál azonban csak Lettországban lehet olcsóbban tartóz-
kodási engedélyhez jutni, a magyar kötvényeket ráadásul az is kiemeli a 
többi ajánlat közül, hogy a befektetett összeget öt év után teljesen visz-
szafizetik.”

Politico

„A népszavazás érvénytelen lett, hiába nyertek a nemek. 99,2 százalék a 
kvóták ellen volt, de a jogosultaknak csak a 39,8 százaléka szavazott, ami 
jogilag érvénytelenné teszi az eredményt. Orbán Viktor miniszterelnök vi-
szont csak az első számot veszi figyelembe.”

Le Figaro

„Orbán teljességgel egyoldalú kampányt folytatott, ám súlyos kudarcot 
vallott.”

Gunther Krichbaum, CDU

„Hiába a csaknem fél éves brutális kampánynyomulás, hiába a több mint 
tízmilliárd elköltött forint, hiába a végén már kétségbeesetten telefonál-
gató közszolgák és a menekültekkel riogató közmédiumok, az október 
2-án érvényesen leadott szavazatok aránya épp csak elérte a 40 százalé-
kot, mégiscsak egyfajta kudarc.”

hvg

„A népszavazás súlyos vereség Orbánnak és népnemzeti gondolkodásá-
nak, hiszen hatalmas propagandája ellenére sem követték elegen a kor-
mányfőt.”

Ruprecht Polenz, CDU

„Semmi sem ment meg bennünket attól, hogy a 2018-as választási idő-
szakig tartó időszak is a Brüsszel és a menekültek elleni szabadságharccal 
teljen. A Fidesz egytémás párttá vált, és nem tehet mást, minthogy annyit 
facsar ki ebből a politikai ügyből, amennyit csak tud.”

hvg

„A referendum pofon Orbánnak, aki kudarcot vallott, és csak a saját nem-
zeti pecsenyéjét sütögeti.”

Alexander Graf Lambsdorff, FDP

„A népszavazásról szóló szabályokat maga a kormánypárt változtatta 
meg korábban. Akkor abból indult ki a Fidesz, hogy a népszavazás ellen-
zéki műfaj – a vizitdíjas szavazással ellenzékből gyakorlatilag kormányt 
buktattak –, ezért a léc megemelésével az ellenzék dolgát akarták nehezí-
teni. Nem sejtették, hogy ők lesznek, akik kormánypártként népszavazást 
kezdeményeznek, így azok is, akik a törvény hátrányait elszenvedik. So-
sem életbiztosítás tehát az ilyen törvények megváltoztatása. Nézzük pél-
dául a választási törvényt, amely jelenleg a mindenkori győztest erősíti. 
Ma még elképzelhetetlennek tűnik, de adódhat olyan helyzet, amikor ez 
a jogszabály a parlamenti választásokon a Fidesz ellenzékét segíti majd. 
És akkor ugyanúgy üt majd vissza a választási törvény, ahogy most a nép-
szavazási ütött vissza.”

168 óra
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Ugyanakkor a miniszterelnök eddig mindig ügyelt 
rá, hogy támadásainak – s a táborát összetartó 
gyűlöletnek – mindig legyen egy konkrét tárgya.  E 
tekintetben viszont a menekültekkel kapcsolatos 
belső mozgósítás két vonatkozásban is eléggé labi-
lis érvekre épült. Elsősorban azért, mert Magyaror-
szágon nincsenek migránsok, az embereknek nincs 
közvetlen tapasztalatuk velük kapcsolatban, illetve 
2015-ben, a szír exodus kiteljesedésekor e tapasz-
talatok rendkívül felszínesek és időlegesek voltak. 
Másrészt Brüsszel már idejekorán nyilvánvalóvá 
tette: nincsenek kvóták, s nem kényszerít államokat 
menekültek befogadására, különösen olyan álla-
mokat nem, melyeket a menekültek majdnem úgy 
utálnak, mint azt a helyet, ahonnan elmenekültek. 
Orbán állama márpedig épp ilyen.
Így aztán az egész mozgósítást övező kulturális 
harciasságból épp az hiányzott, ami annak lénye-
gét adhatta volna: a konkrétság, az indokoltság, a 
nyilvánvaló ok-okozati összefüggés. Bár az igaz, 
Orbánnak valamelyest sikerült mozgósítani a 
magyarság legképzetlenebb, legiskolázatlanabb 
mélyrétegeit, eközben azonban szembeállította a 
magára konzervatív középosztályként tekintő ed-
digi támogatóit mindazzal, amit ez az osztály addig 
magáról gondolt.
A kezdeti nagy lehetőségből így kényszerpálya lett, 
mely Orbán számára nem sok jót ígér, politikai el-

lenfelei előtt azonban – működjenek azok Magyar-
országon vagy egyebütt Európában – egyértelművé 
tette, szükségképpen merre is mozdul el a közeljö-
vőben a magyar kormánypolitika.
Mert az nyilvánvaló: az eddig vitt politika már nem 
leállítható. Nem szabhatók át a keretek és nem 
adható fel az alapcélkitűzés sem. Elvégre az a 3,3 
millió ember, aki nemmel szavazott, másként nem 
tartható egyben 2018-ban, s nem terelhető vissza a 
szavazófülkébe. Ám, ha nem az lesz a kérdés, hogy 
akarsz-e bevándorlót vagy sem, hanem, hogy aka-
rod-e újabb négy évre a Fideszt, aligha lesz meg-
szólítható az a réteg, melynek felettes énje szoci-
alista, alantasabb énje viszont nemzeti. Minthogy 
tudjuk, sok ilyen húzta be október 2-án a nem-nél 
az ikszet. A következő másfél évben ráadásul a tár-
sadalom már aligha hiszterizálható tovább, pedig 
Orbán kényszerűen erre készül, s nem csak a mig-
ráció ügyében, de más tekintetben is.
Maradva a belpolitikánál: október 2-án bebizonyo-

sodott, hogy az értékek nem absztrakt fogalmak; 
van konkrét tatalmuk, melyhez az ember nem csak 
igazodni tud, de önbecsülését is szükségképpen leg-
inkább ebből meríti. Látható, azok a pártok, melyek 
nem engedtek sem a csábításnak, sem a belső fé-
lelmeknek, hogy figyelmen kívül hagyják ezeket az 
értékeket, sőt – a Fideszhez hasonlatosan – megta-
gadják azokat, képesek voltak megvalósítani célki-
tűzésüket, így okkal tekinthetik magukat október 2. 
győztesének. Ezek a pártok ma már másként néznek 
önmagukra, mint a referendumot megelőzően, mivel 

sikerült támogatóikkal 
megosztani az igazság 
pillanatát, s e pillanat 
élményét. Sokáig – lega-
lább annyi ideig, mint a 
hajdani, 1990-es Fidesz 
„Tessék választani!” pla-
kátja – felejthetetlen ma-
rad a MOMA és az Együtt 

„beintős” hirdetése. Még a nem PM-esek számára is 
felemelő volt, hogy a választás napján, az arcátlan 
tiltás dacára a párt mégis megtartotta tiltakozó gyű-
lését az eső áztatta Kossuth téren. A DK tagjai meg 
sokkal erősebbek lettek az október 1-jei felszabadító 
élőláncot követően. Mit állíthat mindezzel szembe a 
Fidesz? A gyűlöletkampányt, a kormánytagok követ-
kezetlen hazudozásait, s a vezérkar dermedt tanács-
talanságát, mikor a referendum estéjén szembesült 
az eredményekkel. A demokratikus ellenzék minden-
nek fényében elmondhatja : valódi közösséget alkot-
nak egyenként is, miközben a Fidesz legfeljebb egy 
összeverődött, gyűlölködő tömeg.
Tágabb – berlini, brüsszeli, washingtoni – perspek-
tívából szemlélve sem derűsebb a kép. Az első re-
akciók egyszerre tükröznek józanságot és iróniát; 
a megszületett nyilatkozatok szerint a referendum-
nak annyi relevanciája van számukra, mint annak, 
hogy Orbán aznap ebédelt-e vagy sem. 
Vagyis semmilyen. 

Egy esemény, mely mintha meg sem történt volna. 
Érdekes lesz majd szemlélni, mit kezd e semmivel 
Orbán ott, ahol hivatkozni akar majd rá, önmaga 
igazolásaként.
A miniszterelnök nem tud győzni; az olyan ember, 
aki „győzelem vagy halál felkiáltással” állítja min-
dig élére a dolgokat, képtelen az ilyesmire. Októ-
ber 2. ezt újfent fényesen demonstrálta. A kérdés, 
a tanulságok levonása után persze nem az lesz: ki 
dicsőül meg, s ki marad holtan a színpadon, hanem 
hogy elértünk-e ahhoz a pillanathoz, mely eldönti, 
kiből lesz győztes, s kié marad a vereség. A kvóta-
referendum valószínűleg egy ilyen pillanat aktuális 
történelmünkben. Orbán szándéka pedig nem csu-
pán a referendum szempontjából bizonyult érvény-
telennek és eredménytelennek.

Érvénytelen és eredménytelen 
Orbánnak azt semmiképp sem lehet a szemére vetni, hogy ne ragadna meg minden – de szó szerint minden – kínálkozó 
lehetőséget. Így történt ez az úgynevezett kvótareferendum esetében is. Csakhogy mivel eddig igencsak ügyelt rá, hogy 

belpolitikai húzásait és a Brüsszellel szemben vitt cselszövéseit szétválassza, most ez eleve lehetetlen vállalkozás lett volna, 
hiszen a lakosság hiszterizálásához épp az Európa-ellenesség adta a muníciót.

Az eddig vitt politika már nem leállítható, noha 
a következő másfél évben a társadalom aligha 

hiszterizálható tovább, pedig Orbán kényszerűen 
erre készül, s nem csak a migráció ügyében, de más 

tekintetben is.

Ara-Kovács Attila
elnökségi tag, DK 

a külpolitikai kabinet vezetője
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A módszer nem új keletű. Orbán Viktor 
2002-ben a kokárdával osztotta meg a 
magyar társadalmat. Lettek Ők – akik 
nem léteznek többé a nemzettest szá-
mára – és Mi, a hon igaz fiai. 
Az eredmény ismert. 
Oly mértékben megsértette önérzeté-
ben a magyar választókat, hogy a jobb-
oldalból is átszavaztak ellene. Az akkor 
leköszönő miniszterelnök „a haza nem 
lehet ellenzékben” világa még négy év 
múltán se hozta meg a sikert számára. A 
2006-os választás során szintén ment a 
lélekmérgezés a „rosszabbul élünk, mint 
négy éve” szlogennel, ami természe-
tesen ismét nem jött be, mert orbitális 
hazugság volt, ráadásul sokan még nem 
felejtették el azt a koronaúsztató négy 
évet és azt sem, hogy nem akadt a tár-
sadalomban olyan csoport, amelyet ne 
sértettek volna meg.
A tíz évvel ezelőtti és a mostani kam-
pánynak sem a vezetője, Rogán Antal – 
ma már propagandaminiszteri rangban 
–, sem a módszere semmit se változott: 
„Gyere egy kicsit hátrább a kocsival... 
még, még, még..... Most nézd meg, hogy 
mit csináltál!” 
Az akkori cél elég egyértelmű volt, csak 
hát a szerencse forgandó.
Persze, azóta történt egy-két apróság és 
további jellemtorzulások, ezért egyre 
többet hibázik a saját dolgaiban. Lásd: 
folyamatosan táguló lakás, ingat lan-
ügyek, urizálás, helikopter-ügy stb.
Kormányzati belső körökben vannak 
szereplők, akik ennek nagyon örülnek, 
sőt lehetséges, hogy onnan történik a 
folyamatos lejárató szivárogtatás. Azért 
ne gondoljuk, hogy teljes az egység.
Ez a fiaskó ki fogja élezni a kormányfő 
közvetlen munkatársai – Lázár és Ro-
gán – közötti ellentétet. (Természetesen 
különféle alattomos eszközökkel segítik 
ezt elő, úgy, hogy lehetőleg ne tudjunk 
róla, ki a feladó. ) 
Feltehetjük a kérdést: akkor most mi 
történt? Hiába a nevetséges miniszter-
elnöki győzelmi jelentés, az Alaptörvény 
leggyalázatosabb módosítása, a rend-
szer repedezik, előbb-utóbb alkotóit 
is maga alá temeti. Nem vitás, hogy mi 
is meg fogjuk szenvedni: jön gazdasági 
visszaesés, növekvő hatalmi erőszak.
Az viszont nem mindegy, hogy meddig 

Október másodika után,  
avagy a végjátszma kezdete

Megtörtént. Valami megroppant, és valamit el lehet, el kell kezdeni. Nekik nem jött össze, mert „túltolták a biciklit”, mindezt 
17 milliárdért, azaz 1700 átlagos méretű lakás áráért. De ne legyünk kishitűek – egy végkimerülésig tartó, az utolsó hetekre 

összeálló ellenzéki kampány megpecsételte a megtévesztésre és a gyűlöletre épített álságos cirkusz sorsát.

Ami roppant lényeges, kormányzási al-
ternatívát kell mutatnunk! Ahogy a De-
mokratikus Koalíció által létrehozott Új 
Köztársaságért Alapítvány szakmai kabi-
netjeiben elkészült Sokak Magyarorszá-
ga programját az ellenzéki pártok közül 
elsőként társadalmi vitára bocsátotta, a 
pártok közül lassan mindenki leteszi a 
maga programelképzelését. Ez egy iga-
zi kiindulóponttá válhat, és nem egyéni 
becsvággyá. 
Ahogy korábban is megírtam, csak eb-
ben az esetben lehet elérni, hogy a 
menekültkampány után a gyűlölet ne 
maradjon itt, és megálljt tudjunk paran-
csolni a modern abszolutizmusnak, a ha-
veri körben felépített új nemzeti oligar-
chiának meg a hétköznapi fasizmusnak. 
Csak egy új rendszer vethet véget a min-
den szinten jelentkező szervilizmusnak. 
Természetesen az egypárti alaptörvény 
megszüntetése és egy új közmegegye-
zésen alapuló alkotmány alapozhatja 
meg a jövő igazságát és biztonságát.
Végre tegyük félre önostorozó, kisebb-
rendűségi érzéseinket! Az elkövetkező 
időszakban a társadalom többségének 
aktív részvételével kormányzati alter-
natívaként kell fellépni. Ehhez minden 
demokratikus változást igénylő állam-
polgárra szükség van. 
A fotelból adott jó tanácsok nem elég-
ségesek. 
Védjük meg Magyarországot a jelenlegi 
hatalmasoktól, mert csak ők lehetnek 
ellenzékben, nem a nemzet!
Ezt a rendszert le kell bontani.   

Hazai András
elnök

Budapest 10. Vk

kell elviselnünk a mérhetetlen igazság-
talanságot, a lakosság felének teljes 
elnyomorodását, a fideszes hűbérurak 
tisztességtelen gazdagodását. 
Félelemkeltéssel, hazugsággal, a társa-
dalmat is megosztó gyűlölethadjárattal 
nem lehet végtelenségig a hatalmat 
megtartani. 
Ebből a rendszerből még egy nap is sok 
már. Ettől a rendszertől és kegyenceitől 
meg kell szabadulni. 1989-90-ben nem 
erről álmodtunk. A választók 70 száza-
lékának már nagyon elege van. Ennek 

érvényre juttatása az ellenzék igazi fe-
lelőssége, de nem egyedül. 
A lakossági passzív ellenállás most már 
nem elegendő.
Hallgatom az érvénytelen népszavazás 
utáni ellenzéki megszólalásokat. Vegyes 
érzelmek járnak át, de összességében 
most látok bennük erőt és kedvet is a 
cselekvésre. Határozottság esetén a kü-
lönutasok is kezet nyújthatnak. Egyesíte-
ni kell a demokratikus ellenzék erőit és 
a társadalom változásért remegő több-
ségét. Ez mindannyiunk feladata. 

Ebből a rendszerből még egy nap is sok már.  
Ettől a rendszertől és kegyenceitől meg kell szabadulni. 

1989-90-ben nem erről álmodtunk. A választók  
70 százalékának már nagyon elege van. Ennek érvényre 

juttatása az ellenzék igazi felelőssége.

Hazai András

Legmélyebbről
Amikor nem serceg a toll,

nem surrog az ecset,

csak a vászon fehérje

csendje mered a világra,

a klaviatúrák kopogása 

gyakorta törlésről szól.

Amikor dadogó a szó,

vagy vezetik a kezed,

éltedért remegő bensőd

az utca aszfaltjából kinyúló

segélykérő csontkezekre

közömbösen bámul.

Amikor gyanús mindenki,

midőn másként létezik,

lelki vermedbe fordulsz,

csak a gyűlöletközösségek 

ordítozó ökölrázásai

adnak lelki támaszt, dogmák, 

blöffök mételyeznek, ámítanak,

mefisztói számítással zsinórt rángató

démonok keskeny szájú vigyorral

verik szét a kézfogót.

Amikor már nincs ártatlan,

kacsintva folyik az öldöklés,

csattogó talpak dörejében

féregként hason csúszó

bizonytalan pária létünk

lidérces félelemmel teli,

s feszül a húr, halk zsongás

zúgva zúg, végsőkig pattanó

idegek titkon már várják a fényt,

izzón fénylő harsona hangja

rikoltja az igaz kikeletet.
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5 
éves a Demokratikus Koalíció

 
2011. október 22-én alakult meg a Demokratikus Koalíció. A fotón Gyurcsány Ferenc volt 
miniszterelnök, a párt elnöke érkezik a Vasas Sportcsarnokban tartott rendezvényre.  
Előtte felesége, Dobrev Klára, tőle jobbra Molnár Csaba volt kancellária miniszter,  
a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke.

Somló Tamás már nincs közöttünk,  
de a párt megalakulásán ott volt

A DK első logója
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Ë A tavalyi kongresszuson új ruhába 
öltözött a DK: a párt átalakított logója

A DK látványos megmozdulásai során 
már többször élőláncot vont  

a Parlament köré

Í Lassan hagyománnyá válik  
a DK nagygyűlése az Egyetem téren

Az elnök köszöntője  
a párt megalakulásakor
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Kivégezték a Népszabadságot
Rejtő Jenő szófordulatával élve azt mondhatjuk: rajtaütésszerűen eltüntették a baloldali sajtó legtekintélyesebb fórumát, a 

Népszabadságot. Gazdasági okokra hivatkozni igencsak átlátszó, hiszen akkor az újságíróknak nem a médiából kellett volna 
megtudniuk a lap megszüntetését, és ilyenkor nem is szokták őket azonnal kizárni a szerkesztőségből. Azt meg végképp nem 

kéri a gazdasági vezetés a főszerkesztőtől, hogy egy nap alatt állítsanak össze tervet a nyereséges működtetésre, mert ez nem a 
szerkesztőség dolga, pláne nem egy nap alatt. A DK-nál ezzel telt be a pohár:  képviselőink bojkottálják a parlamenti üléseket.

Az Orbán-rezsim olyan lendülettel 
ritkítja a baloldali médiát, hogy a 
végén még a DK Hírek fontos fó-
rummá válik, legalábbis amíg még 
megjelenhet – mondhatnánk némi 
iróniával, ha ugyan lenne kedvünk 
ironizálni. 
Orbán Viktor nem szereti a kritikát. 
Ez még az ő magánügye lenne, csak-
hogy a miniszterelnök nem is tűri el 
a kritikát, és tesz róla, hogy elhall-
gattassa, vagy legalábbis lehalkítsa 
a bíráló hangokat. Párttelevíziót 
csinált a kizárólag a nevében „köz-
szolgálati” médiumokból, támadást 
indított az RTL Klub ellen, a tv2-t át-
játszotta kedvenc új oligarchájának, 
Andy Vajnának – bocsánat, most 
már megint Vajna András, elvégre 
hogy illene egy „nemzeti” kormány-
hoz ilyen ánglius nevű ember? –, így 

sajtószabadságról szóló nemzetközi 
botrány lesz? Valljuk be, gazdaságilag 
nem túl racionális ennyire rossz dön-
tést hozni.” – írja az Index. De pénzügyi 
okokra hivatkozni sem megalapozott, 
mert igaz ugyan, hogy 2012-ben 513 
milliós, 2013-ban 1,4 milliárdos, 2014-
ben pedig 481 milliós veszteséget 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.évfordulóján civilek, és demokrati-
kus ellenzéki pártok közösen ünnepelnek és demonstrálnak. Így egy színpadra 
áll a DK, az MSZP, a Párbeszéd és a MoMa elnöke. Találkozzunk október 23-án, 
15 órakor Budapesten a Blaha Lujza téren! Hozzuk magunkkal pártzászlóinkat 
és tábláinkat is, büszkén viseljük a kék DK-s dzsekiket. A rendezvény további 
részleteiről hírlevélben számolunk majd be.

most már a tv2 együtt propagál a 
közmédiával. 
Azt sem lehet nem észrevenni, hogy 
amikor Lázár János londoni útja de-
rült ki, gyakorlatilag lefejezték az 
Origót, amelyből mára bulvárpor-
tál lett, amikor pedig Rogán Antal 
helikopteres botránya, és Matolcsy 

György ingatlanbotránya került elő, 
pár nap alatt kivégezték a Népsza-
badságot is, most meg a Marquard 
vette meg a Népszavát, noha telje-
sen idegen tőle egy politikai napilap, 
könnyen lehet, hogy az egyetlen bal-
oldali napilaptól is el kell rövidesen 
búcsúzni.
Azt is jó lenne tudni, igaz-e, hogy 
Mészáros Lőrinc, azaz gyakorlatilag 
Orbán Viktor közvetlen környezete 
megvette a Népszabadságot.
„Ha valóban az újraindítás és a gaz-
daságos működés a célja a kiadónak, 
miért kell ehhez bezárni a lapot? Mi-
ért nem tudja ezt a lap fenntartásával, 
elemzések elkészítésével, hosszas 
meetingek eredményeképpen a saját 
berkein belül megoldani? Mi érdeke 
vajon egy kiadónak bezárni egy lapot, 
amiből néhány óra múlva a magyar 

könyvelhettek el, de 2015-ben már 
134 milliós mérleg szerinti eredményt 
ért el a Népszabadság Zrt.
A Demokrata Koalíció ezért nemzet-
közi fórumokhoz fordul, többek kö-
zött az Európai Uniót, az Európa Ta-
nácsot, az EBESZ vezetőit, valamint a 
nemzetközi sajtó képviselőit is tájé-
koztatjuk a történtekről. Ugyanakkor 
a DK képviselői bojkottálják a parla-
mentet: azt jelenti, hogy mostantól 

a négy képviselő, Gyurcsány Ferenc, 
Vadai Ágnes, Varjú László és Oláh La-
jos nem vesznek részt az üléseken és 
a bizottsági munkákban, nem hallgat-
ják végig a napirend előtti hozzászó-
lásokat, nem járnak be szavazni sem.
Ez utóbbi alól kivételt képeznek majd 
azok a kétharmados szavazások, ahol 
matematikai értelemben szükség van 
a DK-sokra, hogy ne legyen meg a Fi-
desz kétharmada. Képviselőink meg-
tartják a mandátumot, s mivel az egy 
év távolmaradás után megszűnne, 
ennek elkerüléséért, egy év múlva be-
mennek egy jelentéktelenebb szava-
zásra. Azt is tudomásul veszik, hogy hi-
ányzásuk miatt elveszítik díjazásukat.
– Az elmúlt napok történései, külö-
nösen a népszavazás eredménye-
inek elhazudása, a szemforgató 
alkotmányozás, az, hogy korábban 
maga a miniszterelnök rendelte el 
civil szervezetek törvénytelen veg-
zálását, végül pedig a Népszabadság 
politikai indíttatású bezárása nem 
hagyott más választást – indokolta a 
döntés Gyurcsány Ferenc pártelnök.
Ez a döntés nem hasonlítható ösz-
sze a Fidesz korábbi kivonulásaival, 
amelyek kizárólag a politikai szín-
játékot szolgálták. Ezzel arra is fel 
akarjuk hívni a figyelmet, hogy a 
parlament bábszínházzá vált, hiszen 
Orbán úgy is meg akarja szavaztat-
ni az alkotmánymódosítást, hogy 
érvénytelen lett az általa kezdemé-
nyezett méregdrága referendum.Fo
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Párhuzamos történetek
Elnézést Nádas Pétertől, hogy kikölcsönöztem tőle a címet, de ide erősen ez kellett. A The Economist által roppant találóan  

„az igazság utáni politika” világának nevezett korban a racionalitás már nem elég, világosan mutatja ezt a Brexit sikeres 
csúsztatás-kampánya, meg az, hogy a példátlan korrupció, hatalmi arrogancia, demokrácia-deficit és oligarchia-építés dacára a 
Fidesz immár tíz éve változatlanul első helyen áll a közvélemény-kutatóknál. A magyarázat talán az, hogy ma már programok 

helyett világképet, történetet kell mutatni a választóknak, a történetet elmesélni képes vezetővel. Jelenleg a demokratikus 
ellenzék pártjai közül a DK látszik az egyedülinek, amely képes lehet erre. 

Budai Demokrata Klub
A Demokratikus Koalíció tagjaként örömmel, büszkeséggel és bizakodással tölt el, amikor új tagok, támogatók csatlakoznak 

hozzánk, amikor új szervezetet alapítanak az ország bármely pontján. Most azonban, hogy a Budai Demokrata Klub születése 
olyan közel áll hozzám, hogy a szokásosnál valamivel elfogultabb leszek. 

Röviden azt is mondhatnák, hogy tör-
ténet-alternatívát kell felmutatni. S ez 
az alternatíva alapvetően nem jobbol-
dal és nem baloldal, hanem maradás 
és haladás között kínál választási le-
hetőséget. A jobboldal/baloldal meg-
oszlás meghaladottságáról sok poli-
tológus értekezett már, ez egyes he-
lyeken igaz, máshol kevésbé, Magyar-
országon inkább igaz, mint kevésbé. 
Hiszen nézzük csak meg, miket művelt 
a Fidesz az elmúlt években: úgy kifosz-
totta az országot (magánnyugdíjak el-
síbolása), hogy azt egy kezdő sztálinis-
ta rendszer is megirígyelhetné, olyany-
nyira értelmiségellenes lett (oktatási 
rendszer lezüllesztése, a felsőoktatás 
beszűkítése), mintha a Vörös Khmer-
től tanulta volna, miközben mindvé-
gig jobboldali, nemzeti, keresztény 
pártnak tartja magát – árnyékával, az 
amúgy láthatatlan KDNP-vel együtt. 
Az ideológiai besorolás meghaladását 
az is jelzi, hogy Orbán Viktor komoly 
bírálatokat és megosztottságot váltott 
ki saját politikai családjában, és telje-

sen ellentétes politikát folytat Angela 
Merkel német kancellárhoz képest, 
aki mégiscsak a kontinens legerősebb 
konzervatív pártjának az elnöke. Jobb-
közép pártok egyre kevésbé vállalnak 
vele közösséget, csak kényszermosoly-
gásra futja, azt is csupán azért, mert 

szükségük van a Fidesznek az ország 
méreteihez képest viszonylag erős 
európai parlamenti képviselőcsoport-
jára, ráadásul Angela Merkel az utóbbi 
fél évszázad leginkább konfliktuskerü-
lő politikusa. 
Orbán így zavartalanul folytathatja 
történetmesélését, amely alapvetően 
a háborús metaforákra épül: fülke-
forradalom, szabadságharc, a refe-

rendummal kapcsolatban meg azt 
mondta: „fényesebb a lándzsa hegye, 
ha érvényes a referendum.” Németh 
Szilárd meg arról beszél, hogy „még 
csak most jön az igazi ütközet”! Ilyen 
értelmetlenül harciasak legutóbb a 
30-as évekbeli kiskamaszok voltak, 

amikor megkapták első ólomkato-
na-készletüket, amellyel világhábo-
rúsdit játszottak – aztán tíz év múlva 
jött az igazi háború, s kiderült, hogy a 
harc nem is olyan jó móka, ha a grá-
nát elviszi az egyik lábukat.
Merkel nem akar újabb törésvonala-
kat, s ez Orbán szerencséje. Bár Hel-
mut Kohl nemrég fogadta az otthoná-
ban, igencsak valószínű, hogy ameny-

nyiben most is német kancellár lenne, 
sokkal kevesebb megértést tanúsítana 
az összeurópai értékektől egyre in-
kább távolodó, különutas, Ankara- és 
Moszkva-párti orbáni politika iránt. 
Kohl Európa-viziója ugyanis jóval erő-
sebb volt a mostani német Európa-vízi-
ónál, már amennyiben van ilyen, hi-
szen Berlin az utóbbi 6-8 évben hosszú 
távú koncepciók helyett inkább a vál-
ságmenedzselésre koncentrált. Pedig 
a válságokat rögtönözve csak kezelni 
lehet, megoldásukhoz azonban távlati 
tervek, víziók – s igen, ha úgy tetszik, 
történetek kellenek. 
Egy új Európa-történet.
Egy megérthető, s mielőbb megélhe-
tő történet, amelyben nem használják 
folyamatosan a háborús szóképeket, 
nem ellenségeket keresnek, hanem 
szövetségeseket. Ha ez nem sikerül, 
akkor Európa sírja fölött nem a migrán-
sok, hanem az ostobaság fog tort ülni.

Marton Levente
elnökségi tag, Zugló DK
a Külügyi Kabinet tagja

Hosszú ideje felmerült már annak 
az igénye, hogy a közép-budai vá-
lasztókerületek rendelkezzenek egy 
olyan saját helyiséggel, amely iro-
da- és klubfunkciókat kombinálva 
lehetővé teszi, hogy a szervezetek 
elérhetők legyenek minden érdek-
lődő számára. Ennek megvalósítása 
nem volt kis feladat, egyrészt mert 
a térség hagyományosan jobbolda-
li beállítottságú, másrészt pedig a 
szerény anyagi lehetőségek miatt. 
Sok keresgélés és tárgyalások után 
a választás a Márvány utca 38. szám 
alatti alagsori helyiségre esett, me-

lyet a XII. kerületi önkormányzattól 
sikerült bérbe venni.
A rendkívül elhanyagolt helyiség 
felújításában részt vettek a válasz-
tókerületek elnökei, elnökségi tagjai, 
tagok és szimpatizánsok. A helyi-
séget az I., II. és XII. kerületi szerve-
zetek együttesen használják majd, 
valamint reményeink szerint az IDE 
is csatlakozni fog. A klub 40-50 fős 
politikai, közéleti fórumoknak, ren-
dezvényeknek tud helyszínt biztosí-
tani. Képviselőink fogadóóráit is itt 
tervezzük megtartani, s természete-
sen a lehető legélénkebb szervezeti 

életet folytatni. Azt szeretnénk, ha 
a Budai Demokrata Klub egyik köz-
pontja lenne a közép-budai demok-
rata közéletnek. 
Október elejétől munkanapokon dél-
után állandó ügyeletet tartunk, így 
biztosítva, hogy mindig megtalálja-
tok minket. Telefonon is elérhetőek 
vagyunk a 275 81 86-os vezetékes 
számon, valamint az internetes kap-
csolat is állandóan rendelkezésre áll. 
Örömmel várjuk azok jelentkezését, 
akik hajlandóak lennének segíteni 
nekünk a délutáni ügyeletek ellátásá-
ban. Tudjátok, hol találtok bennünket.

Őszintén szeretnénk, ha minél töb-
ben keresnétek fel minket. Szeret-
nénk hallani véleményeteket, ötle-
teiteket, problémáitokat, hogy minél 
végezzük a munkánkat, a közös mun-
kát. Értetek és nektek hívtuk életre 
ezt a tervet, hogy értetek és veletek 
együttműködve dolgozhassunk a kö-
zös cél elérése érdekében. Minden 
demokrata közös célja ma Magyaror-
szágon pedig nem lehet más, mint a 
demokráciába visszavezető út meg-
találása. 

Muhari Zsuzsa 
DK-tag, Budapest 3. vk.

Ilyen értelmetlenül harciasak legutóbb a 30-as évekbeli 
kiskamaszok voltak, amikor megkapták első ólomkatona-

készletüket, amellyel világháborúsdit játszottak 
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Vonyítanak a „balliberális kutyák”
Közmeghallgatást rendeztek Jászberényben, mintegy 10-15 lakos részvételével. Hogy az emberek miért is nem mutattak 

nagyobb érdeklődést választott politikusaik tevékenysége iránt? A napnál is világosabban kiderült. Felszólamlásaik nem nagyon 
járnak eredménnyel a városvezetésnél. A királyi többesben nyögdécselő polgármester és kollégái szerint ugyanis nyugodtan 

lehet például autómosót üzemeltetni a város fő utcáján, a Kossuth úton, hiába is ellenkezik a környék lakossága.

Folytatódik a metrókálvária
Annak idején az ellenzékben lévő Fidesztől rengeteg kritikát kapott a baloldali városvezetés a 4-es metró költségei és a csúszások 

miatt. Most viszont azt látjuk, hogy a végletekig lepusztult 3-as metró felújítása tovább fog tartani, mint az új metróvonal 
felépítése, pedig az mégiscsak nagyobb munka. Ráadásul sajtóhírek szerint a lerongyolódott állomásokat nem is újítanák fel

Volt, aki a „minden úgy jó, ahogyan van” 
ellenére mégis vette a bátorságot és a 
2014-re megígért elkerülő út befejezését 
kérte számon a jelen lévő országgyűlési 
képviselőn, Pócs Jánoson. Erre mit tesz 
Isten, vagyis Szabó polgármester? Hát 
megígéri 2018-ra! Legalábbis azt, hogy 
az első kapavágást addig megejtik.
Pedig nemrég éppen azt rótták fel neki, 
hogy a közmunkásoknak még kapát sem 
adnak. Nyilván addigra majd beszerzik 
azokat is az elkerülő befejezéséhez.
Pócs János sem maradhatott ezek után 
szótlan, és ha a kisnyúlra nem is, de az 
ország határán épülő 100 milliárdos ke-
rítésre ráfogta ígéretük megvalósításá-
nak késlekedését. 
Illő nekünk most segíteni a tanácstalan 

Pócs Jánosnak, hogy az ország költség-
vetésében forrásokat találjon az úthoz. 
Ezért aztán javasoljuk, hogy a Rogán 
Antal irányításával és néhány off-shore 
cég közreműködésével a migránsoknak 
értékesített, magyar állampolgárságból 
származó bevételt jelölje ki útalapnak. 
E praktikus és egyben szükséges költ-
ségvetési szempont mellett kifejthet-
nénk még, hogy „mindenki a maga sze-
rencséjének kovácsa”. E megállapítás 
némileg hajaz Lázár miniszter úr Pócs 
képviselő számára is irányadó kiszó-
lására, amelyből az következik, hogy 
nem a körülmények, hanem mi magunk 
tehetünk sorsunkról. Ugye eddig ez vilá-
gos?  Következésképpen az út, vagyis a 
még-nem-út Szabó Tamás és Pócs János 

közös eredménye! Annál is inkább, mert 
ha lenne, akkor annak szalagját ők, mint 
főmegvalósítók vágnák át.  
Most nincs út, és nincs szalag sem.
A közmeghallgatáson elhangzott még, 
hogy a kutya a kerítésre sz…ik, amit csak 
az eső mos le. Nos, itt nem kívánom, 
hogy ebben a polgármester tevékeny 
részt vállaljon. Ellenben hasznos lehetne 
Pócs Jánosnak és Szabó Tamásnak rá-
mutatni feletteseiknél, hogy a “ballibe-
rális kutyák vonyítása” miatt az elkerülő 
út megépítése – már csak az általuk várt 
2018-as fideszes győzelem érdekében 
is – tovább nem halasztható. Azt hiszem, 
nekünk egykutya, hogyan is érnék ezt el, 
de végre csinálják már meg, ha ezt ígér-
ték! És ne másra mutogassanak!

Gedei József
elnök, Jász-Nagykun Szolnok 1. vk

önkormányzati képviselő, Jászberény

Nagy szerencse, hogy a Fidesz nem fogott metróépí-
tésbe Budapesten, mert a 3-as metró körüli áldatlan 
huzavona és túlárazás láttán rosszat sejhetnénk. Hat 
éve beszélnek a metróvonal felújításáról, de eddig még 
semmi sem történt, csak a megdöbbentő információkat 
tudjuk, miszerint a régi metrószerelvényeket annyiért 
újítják fel, hogy abból vadonatúj, korszerű járműveket 
is vehettek volna.
Most itt az újabb hír: a Magyar Nemzet szerint a 3-as 
metró felújításának tervéből már a lepusztult megállók 
felújítását is kihagynák, hogy újabb 70 milliárd forintot 
spóroljanak a budapestieken. 
– Orbán Viktor eközben 200 milliárd forintból költözik 
a Budai Várba – mondta Gy. Németh Erzsébet. A DK fő-
városi önkormányzati képviselője szerint ha a minisz-
terelnök rongyrázása nem lenne fontosabb cél a két-
millió budapesti mindennapjainál, akkor ebből a pénz-
ből közel háromszor is fel lehetne újítani a megállókat.
Új kocsik helyett az 50 éves szovjet metróroncsokat 
fogják felújítani Oroszországban, a teljes vonal felújí-
tása és akadálymentesítése helyett pedig csak az alag-
útban végeznének tessék-lássék felújítást – miközben a 
kormány olimpiát álmodik Budapestre.
Pedig a budapestiek nem kérnek sokat: nem saját he-
likopterrel akarnak utazni, csak szeretnének biztonsá-
gosan közlekedni a jelenleg életveszélyes 3-as metró 
vonalán. A metrófelújítás körül húzódó 6 éves fideszes 
komédia bármikor tragédiába torkollhat.
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A fentieket tudomásul vettem, a jelentkezési feltételeket elfogadom.
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Nőket a közéletbe!
Rendhagyó, de szerintük követendő együttműködés indítottak el Békés megye 2. számú választókerületében:  

a DK lakossági fórumot szervezett Szarvason, amelynek házigazdája Nagy Huszein Tibor, a párt alelnöke volt. A fórumra 
meghívták Gy. Német Erzsébetet, a DK elnökségi tagját, és Kunhalmi Ágnes budapesti MSZP-elnököt. Cél – a szavazás 

bojkottálására buzdítás mellett –, az volt, hogy csökkentsék a két párt közötti távolságot az együttműködés érdekében.

A helyi szervezet azt javasolta, 
hogy az összekötő pártképviselők 
elsősorban női vezetők legyenek, 
mert bennük erősebb a megbéké-
lésre való törekvés, rájuk inkább 
jellemző a politikai együttműkö-
dés, ugyanakkor kevésbé hajlanak 
a harag vagy a gyűlölet irányába. A 
felszabadult hangulatú rendezvé-
nyen a tagok és a szimpatizánsok 
is örömmel fogadták az együttmű-
ködésre törekvést, és remélik, hogy 
ez mindkért pártban visszhagngra 
talál. A Békés megyei 4. számú vk el-
nöke, Kasuba István, és az 1. számú 
vk elnöke, Árgyelán György is jelen 
volt, és egyetértéséről biztosította a 
jelenlévőket. Ezt az irányt tartja kö-
vetedőnek MSZP 2. számú választó-
kerületi elnöke, a szintén jelen lévő 
Czesznak János is.
Kunhalmi Ágnes a fórumon arról 
beszélt, hogy a miniszterelnöknek 
együttműködő európai partnerként 
kellene viselkedni, de ez Orbán Vik-
tornak soha nem volt célja. 
– A népszavazás csak azt akarta el-
fedni, hogy sikertelen az Orbán-kor-
mány. Az oktatás és az egészségügyi 
rendszer bebukott, és akkor még-
nem beszéltünk arról a mérhetet-
len korrupcióról, ami az országban 
folyik – mondta az MSZP budapesti 
elnöke.
– A Fidesznek semmi sem volt drá-
ga, hogy az embereket mozgosítsa. 
Nem sajnáltak erre több tíz milliárd 
forintot mindannyiunk közös adó-
pénzeiből, nem sajnálják hosszú 
távra felhergelni az embereket, és 
gyűlöletkampányt folytatnak nem-
csak a menekültek ellen, hanem 
azok ellen is, akik elítélik a hazug 
népszavazást – sorolta tovább az 
érveket Gy. Németh Erzsébet, a DK 
elnökségi tagja.
Nagy-Huszein Tibor, a DK alelnö-
ke szerint egy vesztes népszavazás 
után a kormánynak – a demokrácia 
szabályai szerint – le kellene mon-
dania. A menekültkérdésről szólva 
aláhúzták, hogy Magyarország soha 
nem volt célország, éppen ezért 
nagyobb szolidaritásról kellene ha-
zánknak tanúskodnia. A problémát 
csak a tagállamokkal közösen le-
het kezelni, a félelmeket pedig nem 

szabadna felkorbácsolni. Számsze-
rűsítve elhangzott, összesen 60 mil-
lió ember van a világon aki elhagyja 
lakóhelyét, ebből 40 millió a saját 
országának egy másik szegletében 
talált menedéket. A maradék 20 
millióból 6% vette az irányt Európa 
felé. Vagyis az 500 milliós európai 
közösség jelen állás szerint ettől az 
alig több, mint egymillió embertől 
félti a gazdaságát, kultúráját. A DK 
alelnöke úgy fogalmazott, hogy az a 
kultúra, ami egy ezreléktől megret-
ten, nagyon gyenge lábakon áll.
Kasuba István, a Békés megyei 4. 
számú vk elnöke szerint nyilván-
való, hogy az MSZP és a DK között 
vannak feszültségek, de fontos 
lenne ezeknek az oldása, mert a 
két legerősebb demokratikus párt 
együttműködésén rengeteg dolog 
múlik. 
– A fanyalgóknak, mert sokan van-
nak, üzenjük, hogy amíg ők fanya-
lognak, addig a Kossuth-díjakat má-
sok kapják. A lovagkereszt a „Zsol-
ti-félék” nyakába kerül. Át kell lépni 
azokon a helyi pártvezéreken, akik 
a hajdanvolt dicsőséget siratják. Bí-
zom abban, hogy Szarvason elkez-
dődött valami. Egy erős szervezett 
erő kell, hívják azt bárminek, válasz-
tási pártnak vagy választási szövet-
ségnek – mondta Kasuba István.
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Sonkolyné Szekerczés Margit, Gy. Németh Erzsébet, Nagy-Huszein Tibor és Kunhalmi Ágnes
"



14 • dk hírek – 2016. 10. szám 



 2016. 10. szám – dk hírek • 15

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

Szüretszimfónia, mustmuzsika
Sose titkoltam, hogy mélyen szerelmes vagyok mindegyik évszakba. Ezen a területen súlyos bigámiát követek el, az évszakoknak 

megfelelően négyszeresen visszaesően, igazából ez már quattrogámia. Menthetetlen vagyok. De ne is próbálkozzon engem 
senki megmenteni. Szerelmeim körforgása örök és ritmusos, most az ősz van soron, az elegáns, vadítóan vörös ősz, lecsöppenő 
mustcseppekkel, szőlőfürtök fölött lebegő sütőtökillattal, pirosló és sárgálló almákkal, körteízű csókokkal. Itt a szüret, s hozzá 

két olyan recept, amelyeket a szőlő ihletett, s bár a szőlő maga nem főszereplő bennük, csodásan belesimulnak a szüreti 
hangulatba. S ne feledjük, a mellékszereplők is kapnak Oscart.

A végtelenségig variálható gazpacho mögött mások 
is állnak a sorban, itt van rögtön például az ajob-
lanco, a hideg fokhagymakrémleves. Főzni épp úgy 
nem kell, mint ahogy a gazpachót sem. Különleges-
ségét a mandula adja, amely különös harmóniában 
egyesül a jelenlétét erőteljesen éreztető fokhagy-
mával, szinte megfékezi azt, a szürethez pedig úgy 
kapcsolható, hogy a hagyománynak megfelelően 
félbe vágott szőlőszemekkel megszórva tálalandó. 
A szőlő is nyugtatja a fokhagyma rúgkapáló ízét, de 
ez a leves még így eléggé markáns és karakteres ah-
hoz, hogy a szüreti poharazásba netán túlságosan 
belemerült atyafiakat szalonképesebbre szelídítse.

Ebben a tortában egyesítjük az ősz két gyümölcs-ce-
lebjét: az ilyentájt legfinomabb almákat a szőlő 
friss levével. A mustmáz csodás csillogást kölcsö-
nöz a tortának, igazi brillsziporkázás ez. Amennyi-
ben must nem áll rendelkezésünkre, akkor magas 
gyümölcstartalmú szőlőlével is helyettesíthetjük, 
de amennyiben királyi szintre szándékozzuk emelni 
tortánkat, használjunk egy kupica tokajit, olyat, ami 
épp kéznél van, szamorodni, aszú, máslás, fordítás 
– mind megteszi, a hálás vendég pedig megeszi. 
Kékszőlő mustjával vagy levével ne próbálkozzunk, 
mert a végén a torta olyan lesz, mintha sütemé-
nyen követtek volna el egy tömegmészárlást. Ide 
áttetsző zselét akarunk, amely szépen kiemeli az 
almaszeleteket, s közben szőlő – vagy tokaji – ízű-
vé is varázsolja azokat. Az alma és a szőlő íze nem 
harcol egymással, az alma dominál, de mögötte jól 
láthatóan ott áll a must is, mint a mondás szerint 
a sikeres férfi mögött az asszony. De ha a csatát a 
szőlő javára akarjuk eldönteni, akkor szolgáljunk 
fel süteményünkhöz egy pohárka desszertbort, 
mégiscsak a szüretet ünnepeljük, noha szüretmen-
tes hónapokban is éppúgy ajánlható és élvezhető.

A tésztához:
200 g liszt
100 g vaj
1 evőkanál porcukor
1 tasak Bourbon vaníliás cukor vagy egy kiskanál 
vaníliakivonat

1 tasak sütőpor
1 csipet só
A töltelékhez
4-5 darab alma
200 ml tejszín
2 tojás
1 tojássárgája
1 kiskanál étkezési keményítő

A mázhoz
1,5 dl must vagy szőlőlé
1 tasak színtelen tortazselé por
1. A lisztet és a sütőport tálba szitáljuk. Az összes 
többit hozzáadjuk, és kézzel vagy dagasztókarral 
ellátott robotgépben tésztává gyúrjuk. A tészta-
labdacst 30 percre tegyük a hűtőbe, utána nyújtsuk 
ki, és béleljünk ki vele egy 26-28 cm-es, hullámos 
szélű piteformát.
2. A sütőt melegítsük elő 180 fokra. Az almákat 
meghámozzuk, magházukat kiszúrjuk, felnegye-
deljük, majd felszeleteljük, s az almaszeletkékkel 
körkörösen lefedjük a tésztát, 20 percig sütjük.
3. Közben elkészítjük a sodót: az összes hozzávalót 
elektromos habverővel a legmagsabb fokozaton 2 
perc alatt összekeverjük, ráöntjük a tortára, s to-
vábbi 25 percig sütjük. Hagyjuk langyosra hűlni.
4. A mustot (szőlőlevet, tokajit) a zselés zacskó uta-
sításainak megfelelően kikeverjük, felfőzzük és rá-
csorgatjuk az almatortára, figyelve rá, hogy a máz 
szép egyenletesen bevonja.

Francia almatorta mustmázzal Ajo blanco

2 szelet fehér kenyér, héjastul, megpirítva
150 g hámozott vagy szeletelt mandula, enyhén 
megpirítva
3-4 gerezd fokhagyma
0,5 dl jóhírű olívaolaj
2-3 evőkanál sherry- vagy fehérborecet
250 g szőlő
só, fehérbors

1. Elkészítése végtelenül egyszerű: mindent te-
gyünk turmixgépbe, öntsük fel ½-1 liter vízzel (at-
tól függ, ki mennyire sűrűre kívánja), és alaposan 
turmixoljuk össze. Leszűrjük, kinyomkodjuk azt is, 
ami a szűrőben maradt, és alaposan behűtjük. 
2. Némiképp magyarosíthatjuk is, imígyen: sherryecet 
helyett a mostanában már kapható tokaji aszúecet-
tel édessavanyítjuk, teljesen megváltozik a karakte-
re, a spanyolok ráncolnák is a homlokukat, mi viszont 
büszkék lehetünk a honosítási eljárásra. Szórjuk meg 
félbevágott szőlőszemekkel, és kész az élmény.

Marton Levente
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