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Jó IDE tartozni...
Lapunk előző számában két, az Együttből a DK-ba átlépő fiatal politikussal közöltünk interjút, most folytatjuk 

a fiatalokkal: minden pártnak van ifjúsági szervezete, amelynek komoly szerepe van a politikus-utánpótlásban. 
Miénk az Ifjú Demokraták Egyesülete, azaz  IDE, amelynek még Angliában is alakult már szervezete. 

Körmendi István elnökkel beszélgettünk.

Nem csupán hazai, de világjelenség, 
hogy a fiatalok apatikusan viszo-
nyulnak a politikához, te hogyhogy 
20-21 évesen ilyen komoly érdeklő-
dést mutatsz a közélet iránt? 
Kisgyermek korom óta érdekel a po-
litika. A legelső választás, amelyet 
figyelemmel kísértem, az a 2006-os 
győzelem volt, amelynek nagyon 
örültem. Ott döntöttem el, hogy po-
litikus leszek. Mióta az eszemet tu-
dom, az a kérdés foglalkoztat, hogy 
segítsek másokon, hogy védjem a 
gyengébbek érdekeit, hogy segítsek 
egy közösségen. Már a gimnázium-
ban is diákönkormányzati képvise-
lőként tevékenykedtem, mindig azt 
tartva szem előtt, miként képviseljem a választóim, tehát a diákság 
érdekeit. A képviselet nagyon felelősségteljes elhivatottság, hiszen 
emberek, közösségek bizalmából ülsz bent valahol, hogy aztán a ró-
luk döntést hozz. Így ha rosszul csinálod, saját magadat, meg a vá-
lasztóidat köpöd szembe. Legyen ez kisebb, vagy nagyobb közösség. 
Emellett még a Független Diákparlament alelnökének is megválasz-
tottak, ahol mindig felhívtam a figyelmet a kormányzat elhibázott 
oktatási programjára. Az egyetemen már elsőéves joghallgatóként 
beválasztottak az ELTE–ÁJK Hallgatói önkormányzatába, ahol kívül-
ről, mint „ellenzéki” jelöltek lebontottuk a fideszes irányultságú HÖK-
öt, és egy új, független, valóban a képviseleti demokrácián alapuló 
HÖK-öt teremtettünk. HÖK-ös mandátumom lejárta után nem sokkal 
beléptem a Demokratikus Koalícióba, mert hiszek a képviseleti de-
mokrácia erejében, és hiszem, hogy demokratikusan, emelt fővel is le 
lehet váltani ezt a maffiakormányt, ahogyan a jogi egyetemen is meg 
lehetett buktatni a hozzájuk kötődő pribékeket. Ehhez sok munka, ki-
tartás, és rengeteg személyes kapcsolat kell a választópolgárokkal. 
Ezen dolgozom én is, és pártom, a DK is.
Mióta vagy az IDE elnöke, és mit tervezel, terveztek a szervezettel? 
Több tüntetésen meg az EFOTT-on is ott voltatok, mire készültök 
még?
Idén március óta vagyok az Ifjú Demokraták elnöke. A megválasz-
tásom óta eltelt közel fél évben rengeteg dolog történt, ahol az IDE 
tagjai ott voltak. Tüntetést szerveztünk a CEU mellett, elsőként mi. 
Aláírásokat gyűjtöttünk a város több pontján a szégyenteljes törvény-

javaslat ellen. Sajtótájékoztatókat, 
különböző akciókat tartottunk (ilyen 
volt például a kakucsi akciónk, ahol 
a fideszes önkormányzat rendele-
tet hozott, miszerint aki egy óránál 
tovább ül a padon, annak 150 000 
forintot kell fizetnie, majd molinót 
helyeztünk el a Váralagút felett), ka-
ritatív tevékenységeket folytattunk 
(gyermeknapi játékadomány-gyűjtés 
a fóti gyermekváros részére), nemrég 
az EFOTT-on, ahol egy vitafórumon is 
résztvevő voltam, s a szervezet éle-
tében először kint voltunk a Sziget 
Fesztiválon is. Ráadásul folyama-
tosan bővül a tagságunk: létrejött a 
szombathelyi, a debreceni, a kazinc-

barcikai alapszervezetünk, sőt nagy számú taggal megalakult angliai 
csoportunk is. Ezúton is kívánok nekik jó munkát és sok szerencsét! 
Ezután pedig teljes gőzzel ráfordulunk a választási kampányra. Az el-
következendő hónapokban csak egy cél fog a szemünk előtt lebegni: 
az Orbán-rezsim megbuktatása, és a Köztársaság visszaállítása.
Milyen az IDE élete, milyen a hangulat, mit jelent neked személyesen 
ez a szervezet?
Ez a szervezet számomra nagyon fontos, mert célt és kötelességtuda-
tot ad a munkám mellé. Itt azokat a fiatalokat próbáljuk összeboro-
nálni, akiket érdekel a közélet, akik gondolnak valamit Magyarország 
sorsáról, van véleményük, és ezt nem is restek kimondani. Az IDE egy 
olyan csapat, amelyben minden demokratikus eszmeáramlat gondo-
latisága megfér egymás mellett, de képesek vagyunk leülni, megvi-
tatni, hogy mit is szeretnénk, milyen irányba menjen tovább Magyar-
ország. Ez egyedülálló az ifjúsági szervezetek között, hiszen a többi 
szervezet általában egy ideológiai csapás mellett kötelezi el magát. 
A közös fesztiváloktól kezdve, számos közös programon is részt ve-
szünk együtt. Biztos vagyok benne, hogy ez a jó hangulat is közre-
játszik a sikerben, mivel szerintem egy ifjúsági szervezet ne csak a 
nagyon komoly közpolitikai témákat pedzegesse, hanem őrízze meg  
fiatalos, ifjúi lendületét is. Ehhez pedig ezek a programok elengedhe-
tetlenek. Számos barátság is fűződött, aminek külön örülök, hiszen 
erősíti a csoportkohéziót. Ez egy jó társaság, jó IDE tartozni, hogy stíl-
szerű legyek. 
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Nyílt levél Botka Lászlónak, a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök-jelöltjének

Kedves Laci!
Volt idő, hogy barátok voltunk. Egy generációhoz tartozunk, 
hittük, hogy a mi korosztályunk fogja megváltoztatni az 
MSZP-t. Én egy idő után ezt reménytelennek láttam, és részt 
vettem egy új párt, a Demokratikus Koalíció létrehozásában, 
Te maradtál.
Miniszterelnök-jelöltje lettél az MSZP-nek. És mindannyiunk 
miniszterelnöke szeretnél lenni. Ehhez azonban tisztelned kell 
a választóinkat, a pártunkat és bennünket is.

Amikor jelölt lettél, azt ígérted, hogy közös nagy ellenzéki 
demokratikus csapatot építesz. Aztán hónapok múltak el, és 
ebből semmi nem lett. Csak kioktatás, a többiek minősítése, le-
kezelése. Kár. Bennünket egyszer sem kerestél, pártelnökünk 
levelére még csak nem is válaszoltál. Nem jó ez így.
Jövőre győzni akarunk, de ez így nehéz lesz.
Le akarjuk váltani Orbán kormányát. Mert nem csak mi, hanem 
az ország többsége is torkig van vele. Ebben Te főszerepet sze-
retnél vállalni. De ez nagy felelősség. Nem velünk, hanem az 
országgal szemben. Mi azt kívánjuk, hogy jól tudj élni ezzel a 
felelősséggel.
Azt kéred a sajtón keresztül, hogy a DK menjen veled, de a párt 
elnöke nélkül. Te nem ismersz bennünket. Mi erős, összetartó 
közösség vagyunk. Mi nem folytatunk nyilvános vitákat, miköz-
ben belül nem egyszer csaknem veszekszünk, de ezt természe-
tesnek gondoljuk, ahogy azt is, hogy aki kisebbségben marad, 
az ezt fegyelmezetten tudomásul veszi. Nem szivárogtatunk, 
nem fenyegetjük egymást, nem ígérünk senkinek pozíciót meg-
állapodásért, hallgatásért cserébe. És megvédjük egymást.

Laci, a DK nem eladó. Se elnököstül, se nélküle. Ez a helyzet. 
Nekünk nincs semmilyen előfeltételünk, hogy együttműköd-
jünk más demokratikus párttal, de mástól se fogadunk el ilyet. 
Egyszerű a politikánk. Aki bennünket elfogad, azzal együttmű-
ködünk, aki nem, azzal pedig nem.
Nincs bennük harag, nem akarunk senkitől többet, mint hogy 
fogadjuk el egymást.
Pártként azt tesszük, ami a dolgunk. Képviseljük választóinkat. 
Ez a kötelességünk, és erre nem kérünk engedélyt. Ha egye-
dül maradunk, amit egyébként nem kívánunk, akkor önállóan 
indulunk. Mindenhol. Mert senkinek sincs semmilyen előjoga, 
a mai parlamenti mandátumok 2018 tavaszáig szólnak. Utána 
szabad a verseny. És mi – mindenki máséval egyenlő joggal és 
felelősséggel – elindulnunk ebben a versenyben. Megállapo-
dás nélkül ez a dolgunk. Ez a természetes.
Te vállaltad a vezetést. A Te érdemed lesz a siker, a Te szám-
ládra írják, ha kudarcot vallunk. De nyilván nem ezt kívánom. 
Ugyanakkor nem bánnám, ha lassan szembenéznél saját fele-
lősségeddel. Azzal, hogy ha nem változtatsz eddigi magatar-
tásodon, akkor nehéz helyzetbe kerülünk.
Még nem késő. De nincs sok időd. Várunk, bármelyik elnökségi 
ülésünkre is.
Régi barátsággal:

Vadai Ágnes
alelnök

Demokratikus Koalíció

A Demokratikus Koalíció csapata készen áll a Vivicittá maraton- 
és félmaratonváltóra: Keszthelyi Dorottya, a DK XIII. kerületi 
elnöke, Radnóti Henrik dunakeszi önkormányzati képviselő, 
Koller László vállalkozó, Koromné Fenyvesi Rozi, a szegedi DK 
elnökségi tagja és Nemes László pesterzsébeti alpolgármester. 
A kamera mögött Varju László DK-alelnök, aki pártunk sport-
embereként természetesen ezúttal sem hiányozhatottt, és a 
jobb oldali fotón látható.

Te vállaltad a vezetést. A Te érdemed 
lesz a siker, a Te számládra írják, ha 

kudarcot vallunk … nem bánnám, ha lassan 
szembenéznél saját felelősségeddel.



Fideszes váltaná le Orbán kormányát
Heves megyében, Eger városában gyakran találkozunk, összefutunk a városi, megyei közgyűléseken, 

tüntetéseken, politikai fórumokon. Szokás szerint váltunk pár udvarias mondatot, tudjuk, 
hogy a FIDESZ–KDNP tagjai közé tartozik, ott politizál. Azt is tudjuk, hogy az utóbbi pár évben az országos 

médián keresztül kifejtette bíráló véleményét, nyíltan feltárta korrupciós ügyeiket. Most az Eger vk 
elnökségünk leült az egri DK-irodában Lakatos Oszkárral, az Országos Roma Önkormányzat képviselőjével, 

hogy előítéletek nélkül tisztábban lássuk egymást.

Mára országunk lakosságának többsé-
ge számára világossá vált, hogy az Or-
bán-kormány, hihetetlen gazdaggá téve 
strómanjait, oligarcháit szétlopta az 
országot! Nem hisszük, hogy csak Or-
bánhoz közeli „tehetséges” vállalkozók 
lennének országunkban. Kormányzásuk 
alatt tönkretették az egészségügyi ellá-
tást, az oktatást, a szociális rendszert és 
a korrupció hihetetlen mértékben ütötte 
fel fejét szerte az országban. Beszélge-
tésünk témája volt többek között, hogy a 
választások közeledtével a kisebbsége-
ket miként befolyásolják egyes politikai 
pártok szavazatuk megszerzéséért
Lakatos Oszkár így vázolta a helyztetet: 
– Sajnos a roma, de a magyar lakosság 
elszegényesedése, valamint e népréteg 
aluliskolázottsága miatt, egy kis ado-
mánnyal és sok, a sorsukat jobbító poli-
tikai ígérgetéssel a kilátástalan helyzet-
ben élő emberek megvehetők. A mindent 
megígérő pártoknak a juttatásban része-
sülő személyek szavazataira van csak 
szüksége. Persze, a választás után soha 
nem tapasztaltam, hogy az ígéretekből 
valami meg is valósult volna. 
Szóba került, hogy a Demokratikus Koa-
líció fontosnak tartja a roma kisebbség 
helyzetének kezelését. A „SOKAK MA-
GYARORSZÁGA” programfüzetében, kü-
lön fejezetben foglalkozik a cigányság 
problémáinak megoldásával. 
Lakatos Oszkár elmondta, ezt a progra-
mot nem ismeri, de el fogja olvasni. To-
vábbiakban a Heves megyei egri válasz-
tókerület DK-s elnöksége és az Országos 
Roma Önkormányzat képviselője meg-
állapodtak abban, hogy a programfüzet 
elolvasása után a programunkat vélemé-
nyezni fogja, és esetleg további javasla-
tokkal hozzájárul a téma hiteles képvise-
letéhez. Szóba került még, hogy a Heves 

Megyei Roma Önkormányzat vezetőivel, 
tagjaival is fel kell venni a kapcsolatot, 
hiszen a kiábrándultság, a jobbító kiút 
keresése ott hasonlóképpen jelen van.

Heves megyei szinten az a szándékunk, 
hogy látva a helyi és az országos roma 
közösség bizonytalan politikai hovatar-
tozását – megmutassuk a Demokratikus 
Koalíció álláspontját a roma felzárkóz-
tatásról. A találkozás alkalmán politikai 
megállapodásra nem került sor, mert 
még a látszatát is szerettük volna elke-
rülni, hogy csak a választások közeled-
tével kerestük egymás társaságát.  Egy 

fontos közös célunk van, hogy az Orbán 
kormányt 2018-ban le kell váltani! En-
nek érdekében együttműködve mindent 
megteszünk.
A Heves megyei városokban, közsé-
gekben a Demokratikus Koalíció által 
tartandó lakossági fórumokra Lakatos 
Oszkárral közösen fogunk felkészülni, és 
ezen alkalmakkor együtt leszünk jelen. 
Úgy gondoljuk, hogy a cigányság jövőjét, 
hogy mi a tét 2018-ban, ő fogja velük hi-
telesen megértetni.
Együttműködésünk kapcsán a további-
akban bármi megtörténhet, de abban 
biztosak vagyunk, hogy e kisebbség 
helyzetét nélkülük megoldani nem le-
het. Egyetértettünk abban is, hogy foly-
tatnunk kell a közös munkát. Segítjük 
egymást abban, hogy a megyei kisebb-
ségi önkormányzatokat is meggyőzzünk 
céljainkról.

Kutas Rudolf
alelnök, Heves 1. sz., Eger vk

„A Fidesz több milliárd 
forintot úgy költött el a roma 
kisebbség felzárkóztatására, 
hogy annak semmi látszata 

nincs.”
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