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Gyurcsány Ferenc 13. évértékelőjének már a legelején világossá tette, 

sem hátra, se le nem lép a politikai színpadról, 

a Demokratikus Koalícióból pedig sikeres pártot csinál, ebben nincs megalkuvás. 

Magyarország egyik vezetője  

Azt mondta, egy évtizede akarják politikai ellen-
felei vagy némelyek a demokraták közül becsukni 
vagy eltávolítani, börtönbe zárni vagy kizárni a 
politikából.
– Legyen világos, ha érdemeltem is büntetést 
– bár szerintem nem –, akkor kitöltöttem. Nem 
tartozom a vádlóimnak, csak magamnak és a 
hazámnak. Ellenfeleimnek üzenem, hogy itt va-
gyok és maradok. Akinek ez nem tetszik, az járja 
a maga útját. Nem kérünk engedélyt ahhoz, hogy 
küzdjünk, nincs alku, mutyi, megalkuvás.
– Magyarország egyik vezetője voltam, vagyok és 
maradok is. Nem azért, mert politikai ellenfeleim 
ezt akarják vagy megengedik, hanem mert tiszte-
ségesebb, jobb, őszintébb vagyok a többségüknél, 
és mert elég erőm van, hogy bebizonyítsam, job-
ban látom és képviselem az ország érdekeit, mint 
ők.
Ezt követően a Fideszre tért át a pártelnök, mélyen 
elítélve azt a szemléletet, miszerint aki a Fideszt 
támogatja, az magyar, aki nem, az hazaáruló. 

–  Akinek még ma is jobban fáj Trianon csaknem 
százéves sebe, mint a mai magyar valóság és sze-
génység, az nem hazafi, hanem a magyar történe-
lem hiénája! – mondta.
– Magyarország nem erősödik, hanem szétmállik 
a mai hatalmasok kezei között – fogalmazott, s 
ezért Orbán Viktor miniszterelnököt tette fele-
lőssé. – Nem tisztelem, hanem megvetem a kor-
mányfőt, akit nem vezetőnek tartok, hanem bűnö-
zőnek, beteg embernek. 
– A Fidesz lop, a miniszterelnök tolvaj, beteg em-
ber, aki beteggé tette az országot. El kell őket tá-

volítani, és a DK nem nyugszik, amíg ezt el nem 
éri! Nincs kis lopás, nincs nagy lopás, csak lopás. 
Aki lopott, az börtönbe kerül, amit lopott azt visz-
szavesszük, mert a dolgozóknak, tanároknak, or-
vosoknak, ápolóknak jár.

A jobboldalt bírálva azt mondta, nem hazug ma-
gyarkodásra, hanem mindenki által élhető hazára 
van szükség. 
– A tisztességes korrupció fából vaskarika, a politi-
kusok nem arra kaptak megbízást, hogy lopjanak 
– jelentette ki. – Ha a Fideszt nem küldik el, akkor 

„Legyen világos, ha érdemeltem is büntetést – bár szerintem nem –, 
akkor kitöltöttem. Nem tartozom a vádlóimnak, csak magamnak és a 

hazámnak. Ellenfeleimnek üzenem, hogy itt vagyok és maradok. 
Akinek ez nem tetszik, az járja a maga útját. Nem kérünk engedélyt ahhoz, 

hogy küzdjünk, nincs alku, nincs mutyi, nincs megalkuvás.”
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Sokan érdeklődtek, ki lehet a beszédben említett „királycsináló”. 

Gréczy Zsolt szóvivő végül Facebook-oldalán megírta: Lengyel 

László. A közgazdász, közíró el is ismerte, hogy volt megbeszélés 

Botkával és a többi párttal a DK távollétében, de az sem szerin-

te, sem Szigetvári Viktor volt Együtt-elnök szerint sem a DK kizá-

rásáról szólt. Talán a DK sem reagált volna ilyen érzékenyen, ha 

korábban nem éppen Botka László lebegtette volna feltételként 

Gyurcsány kizárását az összefogásból. Így viszont kicsit többre le-

het gondolni, mint egyszerű értelmiségi kávéházi csevejre. 

Te tetted ez, Viktor!

abba belegebed az ország – érvelt. 
– Nincs jobboldali, vagy baloldali lo-
pás, mindegy, hogy a tolvajok az or-
szágot, a földet vagy a metró pénzét 
lopják, ahogy az sem számít, hogy 
miniszterelnökök, városvezetők 
vagy vállalatvezetők. Aki lopott és 
csalt, annak börtönben a helye, amit 
meg ellopott, azt visszavesszük.
A volt miniszterelnök ezúttal éles 
kritikát fogalmazott meg a baloldal-
lal szemben is, ahonnan ismét a kire-
kesztés szándékát érzékeli. 
– A demokratikus oldal politikusai 
és támogatói mantraszerűen ismé-
telgetik, hogy összefogás kell, most 
viszont az MSZP, az Együtt és a Pár-
beszéd egy önjelölt királycsináló 
segítségével Botka Lászlót támo-
gatva titkos tárgyalásokat folytat a 
hátunk mögött. Mi távol állunk a tit-
kos alkuktól, cselszövésektől. Ha így 
viselkedtek, előbb tesszük rendbe 
az országot nélkületek, mint ti nél-
külünk! – mondta látható indulattal 
Gyurcsány Ferenc. – Nem a királycsi-
náló személye a fontos, azokkal van 
baj, akik ebben részt vesznek és nem 
látják, hogy milyen játéknak válnak 
a részeseivé.
– A demokratikus táborban van vita, 
néha sebeket kapunk, néha sebeket 
ejtünk. Kit érdekel, hogy mi történt 
évekkel ezelőtt, amikor vissza lehet 
adni az ország hitét? Most a szolida-
ritás a legfontosabb, hiszen a cél Or-
bán rezsimjét leváltani. Aki ehelyett 
régi sérelmeket ápol, hat-hét-nyolc 
évvel ezelőtt elhangzott mondato-
kon duzzog, annak azt ajánlom, jár-
jon terápiára. Sokat segíthet. Ezekről 
a magatartásokról is a történelem 
fogja a végső szót kimondani.
A pártelnök megszólította a jobbol-
dali szavazókat is, mondván, tudja, 
hogy a jobboldal egy részében in-
dokolt és jogos történelmi sérelmek 
sokasága van, például az 1948 utáni 
diktatórikus baloldal tettei miatt.
– Nem tekintem magam az antal-
li örökség folytatójának, de Antall 
József ma ugyanúgy szembeszállna 
Orbán Viktorral, mint egykor Csurka 
Istvánnal. Ma Orbán az új Csurka, a 
Fidesz az új MIÉP! Tudom, sok jobb-
oldaliban élnek sérelmek az 1948-
at követő időszak miatt. De hol van 
Magyarországon olyan jobboldali 
párt, amely sokkal jobb, mint az ak-
kori baloldal? Elhiszem, hogy sokak 
számára vonzóbb a modern konzer-

vativizmus, mint a modern szociál-
demokrácia. De hol van ma Magyar-
országon modern konzervativiz-
mus?! A mai jobboldali szavazókat 
kérdezem: mindent el lehet fogadni, 
csak azért mert a jobboldal műveli?! 
Egyszer oroszellenesek vagyunk, az-
tán oroszbarátok, szemet hunyunk 
lopás, korrupció, arrogancia fölött, 
csak azért, mert a vezér hív? Vezé-
rek hívtak már népet végromlásba. 

El lehet veszejteni a hazát is, ha a 
vezér úgy gondolja, csak azért, mert 
jobboldalinak maszkírozza magát? 
A mai magyar jobboldali szavazót is 
a történelem fogja megítélni. 
A Jobbikra csak annyiban tért ki a 
volt miniszterelnök, hogy kategori-
kusan kizárt velük minden egyűtt-
működést: rosszt a még rosszabbal 
nem váltjuk fel!
Gyurcsány Ferenc ezek után arról 
beszélt, hogy szegénység más eu-
rópai országban is van, de ilyen 
mértékű dolgozói szegénység csak 
nálunk. 
– Te tetted ezt, Viktor! Az igazság-
talan adóiddal, a klientúrádnak jut-
tatott százmilliárdokkal! Hiába virí-
tanak a reklámok és mosolyognak a 
haverok, a reklámokat leszedjük, és 

nem a kevesek fognak mosolyogni, 
hanem a sokak!
– Szeretnék valami biztatót mondani 
az egészségügyért aggódóknak: Or-
bán előtt jobb volt, Orbán után jobb 
lesz! Nem engedték, hogy mi változ-
tassunk, ők viszont mindent rosszab-
bá tettek. Nem szuperkórház kell a 
fideszes elitnek, hanem tisztessége-
sen megfizetett egészségügy. 
– Végül pár szó Budapestről. Máshol 

a főváros ékkő, nálunk kavics. Te tet-
ted ezt Orbán Viktor és Tarlós István! 
Régen azt mondták a szocializmus-
nak öt ellensége van: a kapitalizmus 
és az négy évszak. Most Budapest-
nek is öt ellensége van: Tarlós és a 
négy évszak. Akár esik, akár havazik, 

a főváros megbénül, hét év alatt pe-
dig még bele se kezdtek a 3-as met-
ró felújításába. Aki lemegy a 3-as 
metróba, arra gondolhat, hogy itt 
hagyj fel minden reménnyel.
– 2019-ben visszavesszük Budapestet 
Tarlóstól, Orbántól! A miniszterelnök 
szerint az idei a lázadás éve lesz. 
Adja isten! Nem hiszek a demokra-
tikus forradalmakban, de remélem 
egyre többen fogják megérteni, hogy 

vissza kell venni Magyarországot, 
az ország érdekében. Készen állunk 
arra, hogy ezt megtegyük, készen ál-
lunk arra, hogy tisztességgel, becsü-
lettel, a többség nevében és felhatal-
mazásában kormányozzunk! – zárta 
beszédét a pártelnök.



4 • dk hírek – 2017. január-február

Célkeresztben
Kemény időkhöz kemény beszédek kellenek, mert a lágy ellenzékiség csak fenntartja a jelenlegi rezsimet. A Demokratikus 

Koalíció mindig az Orbán-kormány legkövetkezetesebb és legkérlelhetetlenebb ellenfelének tartotta magát, s ez most minden 

korábbinál jobban nyilvánvalóvá vált Gyurcsány Ferenc DK-elnök, volt miniszterelnök évértékelőjéből. Elhangzottak éles 

szavak baloldalra is, lett is felhördülés. Épp azoktól, akik már-már magától értetődően elvárják a DK-tól, hogy minden pofon 

után odafordítsa másik orcáját is, holott lassan nincs már annyi lágy kenyér, amennyi elég lenne arra, hogy visszadobjuk a kővel 

dobálókat. Hát, most nem is tettük.

A DK útja soha nem volt könnyű – ott 
állunk az Orbán/Habony-média el-
sődleges célkeresztjében, s ujjukat 
sosem veszik le a ravaszról, miköz-
ben saját térfelünkön is bírálatokkal 
találkozunk, ami szintén elviselhető, 
el is kell, hogy viseljük, de nem ritkán 
egyenesen létünk megkérdőjelezé-
sével néznünk szembe. Ez azonban 
messze több, mint bírálat. Egy plurá-
lis demokráciában magukat demok-
ratikus meggyőződésűnek nevező 
pártok honnan veszik a bátorságot, 
hogy megmondják, melyik pártnak 
van szerintük létjogosultsága jelen 
lenni a magyar közéletben, s melyik-
nek nem?! S mondják ezt rendszerint 
olyan pártok, amelyek jóval kisebb 
támogatottsággal rendelkeznek,  
mint a Demokratikus Koalíció, már ha 
egyáltalán mérhető a támogatottsá-
guk.

S bár az ember ezek után azt hinné, 
nem vagyunk irigylésre méltó hely-
zetben, bizony, hogy abban vagyunk. 
Orbánék minden erőfeszítése dacára 
a DK létezik, és negyedik legnagyobb 
politikai pártként könnyedén képes 
önállóan is bejutni a parlamentbe, 
miközben a legnagyobb demokra-
tikus ellenzéki párt nem fényévnyi, 
csupán karnyújtásnyi távolságban 
van tőlünk. A már számon tartani is 
nehéz apró, állandóan alakuló, frag-
mentálódó kis baloldali pártok közül 
pedig egy sem volt képes felmutatni 
az elmúlt öt évben még csak megkö-
zelítőleg sem olyan fejlődést, szerve-
zettséget és erőt, mint a DK.
Célkeresztben állunk tehát jobbról is, 
és balról is. 
Hogy jobbról, az természetes. Ez a 
politikai küzdelem velejárója. A bal-
oldali támadásokat már kissé nehe-
zebb elviselni. Sokszor nem is vesszük 
fel a kesztyűt, mert minek fokozni a 
vitákat, de időnként nem lehet meg-
hátrálni. Nem lehetett meghátrálni 
2014-ben, amikor az 5 százalék körül 

mért Demokratikus Koalíciót ki akar-
ták hagyni az összefogásból, abból az 
összefogásból, ahol minden százalék 
számított volna, nemhogy 5 százalék. 
Pár héttel később az EP-választáso-
kon kiderült, hogy ez az 5 százalék 
majdnem 11 százalék lett.

Most megint összefogás előtt állunk. 
Most megint összefogás előtt állunk?
A Gyurcsány Ferenc által 2014 nya-
rán felvetett egységes Demokrata 
Párt ötletét lesöpörték, hogy azóta se 

álljon elő senki jobbal, leszámítva a 
magyar választói habitustól teljesen 
idegen előválasztást, amelyet a Fi-
desz hekkeléssel könnyen nevetség 
tárgyává tehetne, arról nem is be-
szélve, hogy ha előválasztás nélkül 
is ennyi súrlódás van a baloldal párt-
jai között – kivéve az arisztokratikus 
távolságtartással természetesen 
az előválasztásból is kimaradó, az 
5 százalékos túlélésben bízó, most 
már szemmel láthatóan megélhetési 
párttá változott LMP-t –, akkor milyen 
csetepaték lennének itt az előválasz-
tásokon?! Vádaskodások, egymásra-
mutogatások, sértődések, az eredmé-
nyek megkérdőjelezése. A baloldal 
belesüllyedne sajátkezűleg okozott 
mocsarába, aztán maga csodálkozna 
rajta a leginkább, hogy miként is ke-
rült oda. Arról nem is beszélve, hogy 
hol vannak az előválasztás lényegét 
adó miniszterelnök-jelölt aspiránsok?

S itt jutunk el a DK fájó pontjához, 
amely teljesen érthetővé teszi Gyur-
csány Ferenc éles fogalmazását. Mi 
történt, uraim? Időutazunk? Vissza-
tértünk-e vajon 2013 végére, amikor 

még kérdés volt, hogy a Demokrati-
kus Koalíció rajta legyen-e az össze-
fogás listáján, vagy nem? Ma a biztos 
pártválasztók közötti 10-12 százalé-
kos támogatottsággal egyáltalán fel-
merülhet ez? 
Nem kerülhetjük meg Botka László 
fellépését sem, s a leghalványabb iró-
nia nélkül előrebocsátom, egyetlen 
rossz szót sem kívánok szólni Botká-
ról, még kevésbé megkérdőjelezni 
miniszterelnök-jelölti képességeit. 
Csak két kérdést szeretnék felvetni. 

Először is, ha mindenki tökéletesen 
egyetértett abban, hogy nincs mi-
niszterelnöki casting, s a közös jelölt 
neve csupán – a korábbiakhoz képest 
már-már meglepően – szivárogta-
tásmentes tárgyalások után derül ki, 
akkor miért jelentkezett be minisz-
terelnök-jelöltnek a sajtón keresztül 
Botka László? Különösen érthetetlen 
ez azok után, hogy ő maga vonta két-
ségbe saját alkalmasságát, miután a 
tavalyi tisztújításon pártjában is alul 
maradt Hiller Istvánnal a választmá-
nyi elnöki tisztségért folyó verseny-
ben.
Másodszor: a gentlemen’s agreement 
ilyen felrúgása esetén a második 
legerősebb demokratikus pártnak, a 
DK szemének sem kellene rebbenie? 
Megjegyzem, alig rebbent. Csupán 
akkor, amikor megint úgy érezte, visz-
szatért 2013 vége, s a DK csak olyan 
tárgyalásokról hall, csak úgy távolról 
persze, mert ők maguk nincsenek ott, 
amelyeket egyes pártokban jól ismert 
szürke királycsinálók vezetnek, a DK 
kihagyásával, noha a párt támogatá-
sára egyértelműen szükség van.
Tamás Gáspár Miklós véleményével 

szemben a DK nem a baloldali értel-
miségiek javaslatait bírálja, hanem a 
titkos politikai boszorkánykonyhákat, 
főleg ha azok üstjei mellett azok áll-
nak, akik úgy akarnak összefogást, 
hogy a második legerősebb demok-
ratikus párt elnökét nem szeretnék 
a közös listán látni. Abszurdum. A 
szavazóidat adjad, de te magad nem 
kellesz!
A DK a baloldali személyi mutyik rend-
szerét bírálja. Teheti ezt azért is, mert 
Gyurcsány Ferenc ezekben soha nem 
vett részt: miniszterelnökké nem tit-
kos kamarillapolitika eredményeként, 
hanem tisztességes versenyben vált a 
kongresszuson, s bár sokan hajlamo-
sak elfelejteni, az MSZP-t is csak az 
általa kezdeményezett pártszavazás 
durva elmismásolása után hagyta ott. 
A baloldalnak tisztességes együttmű-
ködésre, átlátható kooperációra és 
mindenekelőtt sutba dobott sérelem-
politikára van szüksége. Amíg ez nem 
lesz, addig kormányt váltani sem lesz 
képes. Azért pedig senki sem hibáz-
tatható, mert megpróbál létrehozni 
egy karakteres, jól működő baloldalt. 
Az lenne a bűn, ha nem tenné.

Marton Levente

elnökségi tag, DK Zugló

Azért pedig senki sem hibáztatható, mert megpróbál 
létrehozni egy karakteres, jól működő baloldalt. 

Az lenne a bűn, ha nem tenné.
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Ez azonban annyira, hogy rögtön tollat 
fogott, mert hiszen Gyurcsány Ferenc, il-
letve a DK „megtámadta Lengyel Lászlót, 
a híres politikai írót, esszéistát”, sőt, „ha-
dat üzen a magyar értelmiségnek”. TGM 
szerint ugyanis Lengyel „magánszemély, 
akinek a zárt körben esetleg kifejtett né-
zetei nem tartoznak a nyilvánosságra, és 
különösen illetlen, hogy a közhatalom 
gyakorlására (egyébként legitim módon) 
törekvő párt ezeket a nézeteket – az is-
mert író engedélye nélkül – a nagy nyil-
vánosság előtt pertraktálja”.
Hagyjuk most a részleteket, az előbbi 
mondatban rejlő ellentmondásokat, s 
foglalkozzunk azzal, ami a lényeg. Az 
igazán elgondolkoztató ugyanis az, amit 
TGM állít, az, ami felháborítja. A jeles kö-
zíró ugyanis úgy tesz, mintha nem venné 
észre, szó nincs itt semmiféle magánsze-
mély nézeteinek a nyilvánosságra hoza-
taláról. 
Senki nem idézte Lengyelt, ő maga 
mondta el, hogy mit gondol Gyurcsány-
ról, a televízióban. Ez pedig az ő szíve 
joga. TGM azt sem látja érteni, hogy je-
len esetben nem meghitt családi beszél-
getésről volt szó. Hadd említsem meg 
csöndesen, ha nem lenne világos, a de-
mokratikus ellenzék néhány pártjának 
vezetői egyeztettek arról, hogy mikép-
pen lehetne kizárni a DK-t, de min denek-
előtt Gyurcsányt a még alig formálódó 
ellenzéki együttműködésből. S amit TGM 
„zárt körnek” nevez, azt a köznyelv titkos 
tárgyalásoknak nevezi. Azaz szó nincs itt 
Lengyel Lászlóról. Nem az ő személye 
jelenti a vita tárgyát. És végképp nincs 
szó semmiféle értelmiségellenes politi-
káról. Már a felvetést sem értem, ugyanis 
a beszédben egyetlen szó sem hangzott 
el az értelmiségről. Amiről itt szó van, az 
egyfajta politikai magatartás, egyfajta 
politikai kultúra. Kedvetlenül kell megál-
lapítanom, TGM csúsztat. Már ő is.
2010 óta, mióta a Fidesz garázdálkodik 
ebben az országban, az egyébként sem 
különösebben szilárd alapokon nyugvó 
politikai kultúra végképp szétrohad-
ni látszik. A kormánypárt tudatosan és 
szisztematikusan irtott ki minden mora-
litást és tisztességet a politikából, s nyil-
vánította az érdeket, mármint az ő saját 
érdekét egyedüli értékké. S ezzel tovább 
rombolta az embereknek a politikába 
vetett hitét és bizalmát. Ebben a hely-
zetben a demokratikus ellenzék egyik 

Illúziók nélkül
A kitűnő, és általam is igen nagyra becsült közíró, Tamás Gáspár Miklós bekapcsolta a televíziót, hátradőlt a fotelban 

vagy a díványon, és figyelmesen végighallgatta Gyurcsány Ferenc évértékelőjét. 

A beszédben sok mindenről volt szó, TGM figyelmét azonban mindössze egyetlen mozzanat ragadta meg.

újabb választási győzelmét. S akkor Ma-
gyarországot végképp semmi sem menti 
meg attól a jövőtől, amit Putyin, Le Pen, 
Trump és hű tanítványuk, Orbán fog 
meghatározni.
De bármennyire is kiábrándító a helyzet, 
s benne TGM eszmefuttatása, még sincs 
más választás, mint túllépni a történte-
ken, és új lapot nyitni. Mert meg lehet 
csinálni, mert még mindig van esély. 
Csak másként kell viselkednünk. Nem 
konspirálni kell, hanem jövőt mutatni. 
Egy nyitott, szabad, befogadó ország 
vízióját. Egy olyan ország képét, ahol 
mindenki otthon érezheti magát. Muszáj, 
hogy mindannyiunkban legyen annyi be-
látás, ez itt most a fordulópont. Innentől 
kezdve nem lehet ugyanúgy folytatni 
semmit, mint eddig. Mostantól nem lehet 
egymásra mutogatni, nem lehet elbújni, 
rejtőzködni, maszatolni, mindenkinek 
világosan kell beszélnie, és vállalnia kell 
a felelősséget. S aztán majd eljön a nap, 
amikor mindenkinek fel kell tennie ma-

lehetősége egy másfajta, morális ala-
pokon nyugvó, átlátható, valóban a köz 
ügyeit szolgáló politika, politikai kultúra 
felmutatása lehetne. Ahol a politikát a 
nyílt viták, az eltérő nézetek, felfogások 
demokratikus ütköztetése, a liberális 
demokrácia, Európa, és benne Magyar-
ország jövőjének keresése jellemzi. A 
demokratikus ellenzék vezetőinek azon 
kellene gondolkozniuk, hogy miképpen 
tudják helyreállítani ebben a véglegesen 
szétszakadni látszó országban a társa-
dalmi kohéziót és a szolidaritást, miként 
tudnak bizalmat teremteni a politika, és 
maguk iránt. Arról kellene egymással be-
szélni, hogy hogyan tudjuk kisegíteni az 
országot a gyűlölködésből, mit tudunk 

miképpen zárjanak ki egy másik pártot, 
és annak vezetőjét. S persze ők is pon-
tosan tudják, hogy ez az a viselkedés, 
ez az a politikai kultúra, ami végképp 
elidegeníti a választókat a politikától, a 
közélettől, mindentől. Ugyanakkor mivel 
tudják, hogy a választók nem szeretik, 
elítélik ezt a politikai magatartást, ezért 
azt gondolják, az a legegyszerűbb, ha 
mindent letagadnak. Nem akarom el-
hinni, hogy TGM, aki annyira éles szemű 
megfigyelője, értő elemzője a politikai 
folyamatoknak és történéseknek, ne 
értené ezt. Hogy ez az út sehova nem 
vezet. Hogy a titkos, egyesek kizárására 
irányuló tárgyalások, a helyezkedések, a 
pozíciók osztogatása nem hoz választói 

Majd eljön a nap, amikor mindenkinek fel kell tennie 
magának a kérdést, megtett-e mindent az Orbán-rendszer 

megdöntéséért, ezért az országért?

tenni a mindent szétrohasztó tisztesség-
telenség, a hazudozás, a korrupció ellen, 
és főleg, hogy mit tudunk tenni azokért a 
nehezen élő, sokat dolgozó, korán kelő 
és egyre inkább reménytelenné váló em-
berekért, akik a Fidesz kormányzásának 
a legfőbb vesztesei, áldozatai.
Ehelyett mi történik? Az „új baloldali 
politika”, az „új stílus” jegyében összeül 
néhány pártvezető arról tárgyalni, hogy 

támogatást, annál inkább elutasítást és 
megvetést. Hogy azokról a pártvezetők-
ről, akik eddig minden kompromisszu-
mot elutasítva az előválasztások mellett 
kardoskodtak, most kiderült, a titkos 
tárgyalások számukra mégis fontosab-
bak, mint az elveik. Ha valakitől, akkor 
épp TGM-től lehetett volna elvárni, hogy 
figyelmeztet mindenkit, ily módon sem-
mi mást nem lehet elérni, csak a Fidesz 

gának a kérdést, megtett-e mindent az 
Orbán-rendszer megdöntéséért, ezért az 
országért? Amikor majd a tükörbe kell 
nézni, s amikor már nem lesz mire és kire 
mutogatni. Amikor már senki sem tud 
majd félreugrani saját felelőssége elől.

Niedermüller Péter

európai parlamenti képviselő
alelnök, Demokratikus Koalíció
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Egyfelől örül az ember, hogy internetes ügyfélka-
pun keresztül intézhetjük ügyeinket. Végre nem 
kell a kormányhivatalok zömében hosszú sorokban 
várakozni. A fővárosban egy fél nap alatt el lehet 
indítani egy vállalkozást. Az informatikai rendszer 
viszonylag jól üzemel, és a 21. század követelmé-
nyeihez közelít.
Ekkor jön azonban a  hivatalnok, aki elvesztette 
emberi mivoltát. Fogaskerék az egyre átláthatat-
lanabb rendszerben, nyilvántartási szám, törvénye-
ket, belső utasításokat értelmezni és alkalmazni 
igyekvő, rettegő robot.  
Az ÜGYFÉL – valamint a hatóságként működő SZOL-
GÁLTATÓ egymástól elzárva létezik és fél. Mindez 
azért, hogy az ügyfél ne tudja korrumpálni az in-
tézkedő munkatársat. Ez eddig rendben is lenne, ha 
ez valódi indok lenne.  A probléma ott jelentkezik, 
hogy az ügyintéző sokszor nem áll a helyzet ma-
gaslatán, mert minden területre nem lehet találni 
hozzáértő szakembert. Aki kiadja az engedélyt, az 
esetek többségében nem is szakember, csak jogsza-
bályt alkalmazó személy. Például jogi végzettség-
gel döntenek műszaki kérdésekben, sőt felülbírál-
ják műszaki kollégájuk véleményét. A mérnökka-
mara ezt is nem egyszer észrevételezte. De régóta 
tudjuk, hogy a szakértelem kommunista trükk.
Törvények, utasítások erdejében botorkálunk, köz-
ben a frász kerülget bennünket.
Persze az élet nem mindig működik a végrehajtá-
si rendeletek szerint. Ilyenkor mit lehet csinálni?  
Újabb rendeletekből kell építeni bástyákat.
Hiánypótlás, kérni még néhány szakértői dokumen-
tációt, nyilatkozatokat benyújtani. Egyébként is: le-
het, hogy holnap racionalizálják a hivatalt, kettőt 
csinálnak belőle. Mi a biztosíték, hogy az ügyin-
téző holnap is bejöhet a munkahelyére? Jobb, ha 
nem dönt azonnal, jobb félni. Mindig lehet valami 
kiegészítést előírni. Ha mindez már nem megy, ak-
kor meg kell próbálni más hivatalhoz átküldeni az 
ügyet, hatásköri hiányra hivatkozva.  
Levelezgetünk, feljegyzéseket írunk, addig is telik 
az idő. 
Egy példa a „szakértelemre”: egy volt kormánytag 
– ma kormányhivatalnok – bányajáradékot kíván 
fizettetni a beruházóval, mert a létesítmény épí-
tése jelentős földmunkával jár. A 25 éve folyama-
tosan bővülő létesítménynél eddig soha nem volt 
erre szükség, ráadásul bizonyítottan szakmailag 
indokolatlan. Többet azért nem írok róla, mert nem 
akarom az építtetőt hivatali bosszúnak kitenni. 
Belső racionalizálásra is van példám: az egyik köz-
műszolgáltatónál a benyújtott terveket eddig egy 
osztályon véleményezték. Most két osztályra kell 
beadni, és a dokumentáció tartalmát is két típusra 
osztották.  Az engedélyeket két határozatban, kü-
lönböző időpontban kapjuk meg. Amikor azt hisz-
szük, végre megismertük a hivatali elvárásokat, ak-
kor kapjuk a büdös nagy pofont. Nehogy már!
Ilyenkor Huxley Szép új világa, meg Orwell 1984-e 

Kafkaina, avagy a Magyar Kafkai Nemzetállam 

Államigazgatásra, hivatalokra, különféle szolgáltatókra szükség van, nélkülük nem élhetjük mindennapjainkat. 

Végül is segítik mindennapos életvitelünket. 

Kék sikerpropaganda mindenütt, 
csak közben felfal bennünket 

a rendszer. Többek között ezért kell 
ezt a rendszert megsemmisíteni.

Haldoklás és félelem
Küszöbön áll a globális felmelegedés,

jön az új jégkorszak, s vele a szenvedés.

Csak zuhog az eső, a napfény sem simogat,

a világvége-hangulat egyre jobban riogat.

Haldokolnak a fák is – nem számít –, 

mint az embert, ölik őket,

tönkre téve a jelent,

s az eljövendő időket.

Ebben a jégkorban a szív is kihűl,

a természetben már a tücsök sem hegedül.

A bezártságot csak fokozza a kerítés,

a kör bezárul,

s magunkat bekerítve

már semmi sem mesés.

A gondolkodásból kihalt a racionalitás,

csak egy dolog dívik, a hatalom alapja: a lopás.

Csak hűség kell a nagyvezírhez, 

hogy privilégiumokat élvezz!

Már nem is az ország, 

a fél világ ura lenne ő, 

legalább Európa mindenható vezére,

mert ma ez a menő.

Könyörgöm, emberiség, térj észhez,

mert tenni egyedül szinte semmit sem tudok,

mikor pattan ki a szikra?

Ne hamvadjon el a test, a lélek,

nem mondhatja az ember örökké azt, hogy

félek, félek, félek!

Angelus (Dr. Angyal Péter)

tag, 4.-es vk.

jut eszembe, de leginkább a Sánta Ferenc Ötödik 
pecsét című könyvéből készült Fábri Sándor-film 
egy jelenete, abból is egy mondat: „Legyenek bi-
zonytalanságban, féljenek odakint a világban bű-
nösök és ártatlanok egyaránt!” Egyszerre él a 21. 
század technikája és a Ferenc Józsefi adminisztrá-
ció világa.
Azt gondoltuk 27 évvel ezelőtt, hogy a bürokrácia 
csökkenni fog, és a hivatalok bennünket fognak 
szolgálni. Így lenne élhetőbb és hatékonyabb az 
ország.
Nem mondom, hogy nincsenek szabálytalankodók, 
az emberi együttélés és a szakma szabályait meg-
szegők, de nem ez az általános.  Már-már felüdülés, 
ha szakmai hozzáértéssel találkozunk. Van néhány 
tapasztalt ügyintéző, aki még bír empátiával és a 
praktikus gondolkodás se idegen tőle. Ilyenkor érzi 
az ember, milyen boldog az a macska, akit letesz-
nek a földre, miután addig a farkánál fogva lóbál-
tak.
Megjegyezném, hogy a kormány kiemelt beruházá-
sait közel sem érik ilyen hatósági zaklatások. Építs 
palotát, stadiont, emlékművet – hatóság nem érhet 
hozzád. Ha hajlékodat építenéd, korszerűsítenéd – 
akkor szorongj! 

2017 el fogja dönteni, hogy van-e normális út vagy 
megyünk tovább a szakadék felé. 
Kék sikerpropaganda mindenütt, csak közben fel-
fal bennünket a rendszer. Többek között ezért kell 
ezt a rendszert megsemmisíteni. Nem szabad meg-
várni, hogy a felhalmozódott feszültség verje szét, 
mert félő, hogy olyanok fogják ezt megtenni, akik 
még a jelenleginél is rosszabbak lesznek. 
A demokratikus ellenzék felelőssége, hogy ne le-
gyen forradalom, de azért forradalmi változások 
menjenek végbe Magyarországon.

Hazai András

elnök, Budapest 10. vk
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Isten veled, Gyuri!
Döbbenetes volt a hír, hihetetlen, mégis igaz. Jött az új év, és Gyuri ment. Örökre. Váratlanul és szinte felfoghatatlanul. 

Kakuk György, a DK elnökségének és külügyi kabinetjének tagja, ismert újságíró – egyik percről a másikra itt hagyott mindent. 

Családját, terveit, könyvötleteit, s úgy mindenestül ezt a világot.

A Budapest Kongresszusi Központ Bartók 
termében talpalatnyi üres hely sincs, az 
ajtók előtt sorok állnak, a sok összegyűlt 
ember fölött csönd lebeg – most búcsúz-
tatják Kakuk Györgyöt, a DK politikusát, 
a szíriai menekültkérdés egyik legjobb 
ismerőjét, aki otthonosan mozgott min-
denhol, ahonnan mások menekültek. A 
görög szigetek, a török menekülttáborok, 
a rommá bombázott Szíria, a muzulmán 
testvérháborúba süllyedt Irak mind-mind 
jól ismert terep volt számára. Végigjárta 
a menekültek balkáni útvonalát, könyv-
ben, cikkekben, blogposztokban írta meg 
tapasztalatait, hívta fel a figyelmet a hu-
manitárius katasztrófára, fáradhatatla-
nul próbált segíteni, ahol és ahogy csak 
tudott. Decemberben még megjelent egy 
cikke a Magyar Narancsban, januárban 
Marosvásárhelyre készült író-olvasói fó-
rumra, s már szervezte következő útját a 
Közel-Keletre.
Aztán hirtelen elindult, csakhogy sok-
kal-sokkal távolabbra.
A kongresszusi központ termében nagy 

fotó áll az asztalon, az urna mellett, rajta 
Gyuri, jellegzetes kockás ingben, sötét-
kék mellényben. Fölötte lassan úsznak 
egymásba a képek: ifjúkor, felnőttkor, 
család, politika. Az öregkor fotói fájdal-
masan hiányoznak, hiszen alig több, mint 
52 évet töltött köztünk.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke lép az 
emelvényre, ő az első a búcsúztatók 
sorában. A volt miniszterelnök maga is 
kockás ingben van, nincs öltöny, nincs 
nyakkendő, csak egy sötétkék mellény az 
ing fölött.
– Volt nekünk egy kis titkunk, Gyurka, 
most már mondjuk el nekik, egy apró, 
kétszemélyes frakciónk. Mi ketten sze-
rettünk pirosat, kéket, sárgát hordani, bár 
elismerem, neked jobban álltak. Volt két 
egyforma mellényünk is, sokszor össze 
is kevertük melyik melyikünké, ma is az 
van rajtam, talán épp a tied, de még van 
egy utolsó alkalom, hogy visszacseréljük 
– mondja Gyurcsány Ferenc. – Nem voltál 
igazán politikus soha. Mindig érdekelt a 
politika, de olyan megrögzötten politi-

kusok, mint mi vagyunk, te sose voltál. 
Lazább voltál, bár keményen felléptél 
az igazságtalanságok ellen, s amit ma a 
menekültekkel szemben elkövetett em-
bertelenségekről tudunk, azt javarészt 
neked köszönhetjük. Miközben rajtuk 
próbáltál segíteni, úgy mentél el, hogy 
azt mondtad, ha bajba kerülsz, mi nem 
tudtunk az akcióidról semmit. Még abban 
a helyzetben is másokra gondoltál, még 
minket sem akartál bajba sodorni.
– Sok szépet írtak rólad. Olyanok is, akik-
ről nem is gondoltad volna. Legszebben 
mégis olyan valaki írt rólad, aki jól ismert, 
noha soha nem találkoztatok, Parászka 
Boróka, aki partizánnak nevezett téged, 
s akinek írását mindenkinek ajánlom – 
mondta búcsúztatójában a pártelnök.

„Furcsa köldökzsinór kötött össze az 
elmúlt két évben egy emberrel, akivel 
személyesen nem is ismertük egymást. 
Kakuk György, aki magát „katasztrófa 
munkásként” határozta meg legszíveseb-
ben, rendszeresen felhívott telefonon, vi-

beren, keresett messengeren” – ezt már 
a Gyurcsány Ferenc által is hivatkozott 
Parászka Boróka írja. Majd így folytatja: 
„Hívott Irakból, novemberben egy bar-
langból jelentkezett be, a jezidi népirtás 
nyomait kereste. Napokig hányódott út-
talan utakon, egyedül – ott a föld alatt 
talált menedéket… Január 2-án délelőtt 
Gyuri jelentkezett. Megbeszéltük a ja-
nuár végére tervezett iraki útját, s hogy 
Marosvásárhelyre jön január 10-én. Be-
mutatjuk a könyvét, és megbeszéljük, 
hogy hogyan lehet tíz körömmel tovább 
kapargatni ennek az iszonyatos ember-
mozaiknak a darabjait a válság térségé-
ben. Szerdára rakd össze a programot! 
– mondta Gyuri búcsúzóul.
Majd meghalt.
Nem Irakban, nem Törökországban, nem 
a tengeren. Valahol ott halt meg, ahol 
úgy hisszük, béke van.” 
Benne, körülötte talán már tényleg béke 
van.
Kakuk Györgyöt a Demokratikus Koalíció 
saját halottjának tekinti. M. L.

Fo
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Tisztújító kongresszust tart  

március 4-én a Demokratikus Koalíció.

A szavazás menetéről kérdeztük  

SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ pártigazgatót.

Az országgyűlési választások előtt minden bizonnyal ez az 

utolsó tisztújító kongresszus a DK-ban, ami azért különösen 

fontos, mert most áll fel az a csapat, amely felkészíti a pártot 

a választási kampányra, irányítja – együttműködés esetén 

a partnerpártokkal közösen – a kampánytevékenységet, 

stratégiát alkot, azaz nagyon komoly felelősség hárul rájuk.  

A DK-ban nincsenek kongresszusi küldöttek, minden 

tagunknak joga van jelölni, és amennyiben regisztrál és részt 

vesz a kongresszuson, akkor természetesen szavazni is.  

A jelöléseken már túl vagyunk, a jelölőbizottság kiválasztotta 

az összes formai követelménynek megfelelő jelölteket.

Már a részkongresszusokon is túl vagyunk.

Kifejezetten sokan pályáznak a DK valamelyik vezető 

tisztségére, ami azt mutatja, hogy a DK lendületben lévő, 

eleven, ötletgazdag párt, tagjaink rendkívül aktívak, 

megvannak az elképzeléseik és azokhoz igyekeznek 

támogatókat is szerezni. Rövidesen kiderül, kikből áll  

majd a Demokratikus Koalíció új vezérkara.

nyal ez az 

különösen 

szíti a pártot 

és esetén 

nységet, 

hárul rájuk. 

den 

ztrál és részt 

azni is. 

kiválasztotta 

lteket.

ezető 

ben lévő, 

vak, 

znek 

ől áll 



Gyertek és építsük, erősítsük tovább  

a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓT!

A kongresszus napirendje

8:00 Kapunyitás, regisztráció megkezdése.  

 Pontos cím: Millenáris „B” épület (1024 Budapest, Kis Rókus utca 16–20.)

ZÁRT ÜLÉS

9.00 Az ülés megnyitása (határozatképtelenség esetén – ha pártagok kevesebb, mint fele van jelen –  

10 órára hívjuk össze megismételten a kongresszust)

1. A Kongresszus ügyrendjének elfogadása, a 

Kongresszus tisztségviselőinek megválasztása 

Előadó: MOLNÁR CSABA, a Kongresszust 

Előkészítő Bizottság elnöke

2. Az Alapszabály módosítása 

Előadó: AVARKESZI DEZSŐ elnökségi tag

3. Új Etikai Szabályzat elfogadása 

Előadó: AVARKESZI DEZSŐ

4. A párt 2017. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: SEBIÁN-PETROVSZKI LÁSZLÓ 

pártigazgató

5. Az Országos Tanács beszámolója 

Előadó: KOLBER ISTVÁN, az Országos Tanács 

elnöke

6. Az Etikai Bizottság beszámolója 

Előadó: CZINEGE IMRE, az Etikai Bizottság 

elnöke

7. Az Elnökség beszámolója 

Előadó: MOLNÁR CSABA ügyvezető alelnök

NYÍLT ÜLÉS

8. Az elnökválasztó pártszavazás eredményének 

ismertetése 

Előadó: CZINEGE IMRE, a Pártszavazási 

Bizottság elnöke

Az internetes pártszavazáson újraválasztott 

Gyurcsány Ferenc pártelnök várhatóan  

11:30-kor mond beszédet.
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Alelnök-jelöltek (megválasztható 5 fő)
Az alelnöknek javasolt 8 személy közül időközben visz-
szalépett Élő Norbert és László Imre. A visszalépéseket 
követően fennmaradt 6 fő közül, a tagság támogatá-
sának figyelembe vételével a Jelölőbizottság döntése 
alapján a DK alelnök-jelöltjei:

Molnár Csaba
a DK ügyvezető alelnöke, Európai Parlamenti képviselő
volt kancelláriaminiszter, illetve közlekedési, hírközlési 
és energiaügyi miniszter
„Több mint öt éve, a párt megalakulása óta töltöm be az 
ügyvezető elnöki tisztséget. A feladatkör magában fog-
lalja a pártelnök általános helyettesítését, a DK központi 
szervezetének operatív vezetését,  az elnökségi ülések 
levezetését és a döntések végrehajtását, valamint a párt 
politikai kampányainak vezetését. Ennek a munkának a 
folytatására kérek felhatalmazást a kongresszustól.”

Nagy-Huszein Tibor
a DK elnökségi tagja, jelenleg alelnöke, agrárszakértő, 
az Agrárszövetség volt főtitkára
„Tisztsé gemmel erő sí teni akarom, hogy a DK az egé sz 
orszá g modern, demokratikus pá rtja legyen, melynek 
cé lja, hogy helyreá llí tsa a demokratikus jogá llamisá got, 
megfé kezze a korrupció t, visszavezesse az orszá got a 
szabad orszá gok kö zö ssé gé be, é rvé nyesí tett tö rekvé se, 
hogy első  az orszá g, csak aztá n a pá rt.”

Niedermüller Péter
a DK megalakulása óta a párt alelnöke, Európai Parla-
menti képviselő aktív szerepet visz mind a belpolitikai, 
mind az Európai Uniós ügyekben, a berlini Humbolt 
Egyetemen, az ELTE-n és a Pécsi Egyetemen tanult és 
oktatott
„Tová bbra is abban a szellemben szeretné m folytatni a 
munká mat, mint eddig.”

Vadai Ágnes
A DK alelnöke, országgyűlési képviselő
volt honvédelmi államtitkár
„Magyarországot állami maffia irányítja, amely tör-
vényre emelte a korrupciót. De mindazok, akik hazug 
törvényekkel szentesítették a lopást, nem pusztán sza-
badságuk elvesztésével bűnhődnek majd ezért a morális 
sártengerért, hanem a lopott vagyont is visszaveszi majd 

tőlük Magyarország. Támogatom a női kvóta bevezeté-
sét, női politikusaink bátorítását, különösen indulásukat 
a párton belüli és kívüli posztokra egyaránt.”

Varju László
A DK alelnöke, országgyűlési képviselő, volt frakcióveze-
tő-helyettes, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesz-
tési Tanács elnöke, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági 
Minisztérium államtitkára
“Ami a legfontosabb: a közös cselekvés, a civil kurázsi, 
a stratégiai gondolkodás, a rendszerépítés, és természe-
tesem a tisztesség meg a szorgalom – ez utóbbi tette 
lehetővé, hogy rendszeresen megjelenjen a DK HÍ REK, 
s eljussunk az elektronikus mó don el nem é rhető  szim-
patizá nsainkhoz a hí reinkkel. Tagságunknak és szimpa-
tizánsainknak megfelelő  elismeré si rendszert lé tre kell 
hozni, csak így novekedhetaz aktivistá nk é s pá rttagjaink 
szá ma. Kü lö nö s figyelmet kell fordí tani a szakszerveze-
tekkel való  együ ttmű kö dé sre.”

Elnökségi tagjelöltek (megválasztható 10 fő)
Az elnökségi tagságra javasolt 33 fő közül időközben 
visszalépett: Glázer Tímea, Miyazaki Jun, Szabó Zoltán 
és Varju László. A fennmaradt 29 fő közül, a tagság tá-
mogatásának figyelembe vételével a Jelölőbizottság 
döntése alapján a DK elnökségi tag-jelöltje 16 fő.

Ara-Kovács Attila
a DK elnökségi tagja, a Külpolitikai Kabinet vezetője
külpolitikai szakértő, publicista, a Külügyminisztérium 
volt diplomatája
“Má sodik é ve vagyok a DK Elnö ksé gé nek tagja, s vala-
mivel ré gebben a Kü lpolitikai Kabinet vezető je. Eddig 
vé gzett munká mat kí vá nom folytatni.”

Avarkeszi Dezső
a DK elnökségi tagja, volt igazságügyminisztériumi ál-
lamtitkár, határon túli magyarok ügyeiért felelős kor-
mánymegbízott
“Fontos feladatomnak tartaná m, hogy elő segí tsem a 
pá rton belü li né zetek, á llá spontok, vitá k artikulá lá sá t, 
szervezeti megjelení té sé t. Elnö ksé gi tagké nt arra tö re-
kedné k, hogy az eddigiekné l jobban é rvé nyesü ljö n, é s a 
kö zvé lemé ny szá má ra is lá tható bbá  vá ljon a pá rt rend-
szerellenzé ki jellege.”

Berényi Erzsébet
a 11. választókerület elnöke, önkormányzati képviselő a 
főváros IV. kerületében
“Az erő s é s haté kony fő vá rosi jelenlé t hú zó erő vel bí r az 
orszá g tö bbi szervezeté re is. Budapestnek felelő ssé ge 
van. Ehhez a DK budapesti munká já t jelentő sen javí ta-
ni kell. Az elő ttü nk á lló  idő szak gyakorlatilag kampá ny 
idő szak lesz szinte minden terü leten. Ezé rt a budapesti 
vá lasztó kerü leteknek egy kreatí van politizá ló , egymá st 
segí tő , együ tt gondolkodó  csapattá  kell vá lniuk.” 

Binszki József
szegedi önkormányzati képviselő, volt vk-elnök, a szege-
di DK-frakció volt vezetője
“Gyakorló ügyvédként, különösen államjogi ismereteim 
révén tudom elsősorban erősíteni az Elnökség munkáját. 
2011 óta azért küzdök, hogy visszavezessük Magyaror-
szágot a demokrácia és a jóléti társadalom világába. Ezt 
a munkámat egy magsabb szinten, az Országos Elnökség 
tagjaként nagyobb eredményességgel tudnám végezni.”

Debreczeni József
a DK elnökségi tagja, alapító tag, négy évig DK-alelnök
közíró, publicista, politikai elemző
“Az elnökség tagjaként szeretném továbbra is előmoz-
dítani a magyar demokratikus jogállam újjáépítését, egy 
igazságosabb társadalom felépítését, és a Demokratikus 
Koalíció politikai sikerét. Szellemi munkával, szóban és 
írásban, két megye szervezeteinek mentorálásával, s ha 
kell, képviselő-jelöltség vállalásával.”

Élő Norbert
a DK elnökségi tagja, a Budapesti Koordinációs Tanács 
tagja, a Fővárosi Közgyűlés külső bizottsági tagja, volt 
parlamenti, önkormányzati és fővárosi képviselő, az 
Euró pai Biztonsá gi é s Együ ttmű kö dé si Szervezet Parla-
menti Kö zgyű lé sének tagja 
“Politikai cé lom, hogy a Demokratikus koalí ció  2018-
ban, legyő zve Orbá n diktá tor rendszeré t, egy győ ztes 
ö sszefogá s tagjaké nt, erő s balkö zé p, jó lé ti programot 
való sí tson meg a magyar parlamentben. Nagy á lmom, 
hogy a kö vetkező  ciklusban legyen magyar euró  é s mé g 
az é n é letemben Euró pai Egyesü lt Á llamok. 
Mi baloldaliak is magyarok vagyunk, hazafiak. Legyü nk 
erre is bü szké k.Merjü nk ú jra baloldaliak lenni!”

Gyurcsány Ferencet újraválasztották

Jelöltjeink

A már lezárult internetes pártszavazás alapján a tagság ismét engem bízott meg a pártelnöki 

feladatokkal. Mindenkinek köszönöm a megtisztelő bizalmat. A DK készen áll a kormányzásra, és 

elszántak vagyunk, hogy más demokratikus pártokkal együttműködve rendszerváltó kormányváltás 

legyen 2018-ban. A párton belüli tisztújításra soha ennyien nem jelentkeztek, ami nagyszerű hír, mert 

azt bizonyítja, hogy sokan szeretnének a DK színeiben a jövőben is politikával, közéleti kérdésekkel 

foglalkozni. A Demokratikus Koalíció tudja, hogy kormányváltás csak ellenzéki összefogással lehetséges. 

Ez a legfontosabb feladatunk, hogy végre megszabadítsuk az országot ettől a bűnös rendszertől. Ez a cél 

szentesíti minden lépésünket, döntésünket. Dolgozzunk tovább Magyarországért, a Köztársaságért!

A DK az egyetlen parlamenti párt, ahol nem küldöttek szűk köre választja meg a pártelnököt, hanem 
a teljes párttagság. A pártszavazáson a 4256 szavazati joggal rendelkező párttag közül 2177 vett 
részt. Az elnökre szavazott 2139 fő, azaz a tagság szavazatainak 98,3 %-ával ismét Gyurcsány Ferencet 
választották a DK elnökének.
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Gy. Németh Erzsébet
a DK elnökségi tagja, a Fővárosi Önkormányzat képvi-
selője, a Budapesti Koordinációs Tanács tagja, 1994 óta 
szinte folyamatosan fővárosi képviselő, frakcióvezető. 
Volt főpolgármester-jelölt, országgyűlési képviselő, par-
lamenti frakcióvezető-helyettes
“A DK elnö ksé gé ben tová bbra is az ö nkormá nyzatokat 
é rintő  ké rdé sekkel, Budapesttel szeretné k foglalkozni. 
Hiszem, hogy a jelenlegi kiü resí tett ö nkormá nyzatok he-
lyett ú jra való di ö nkormá nyzá s kell Magyarorszá g falva-
iban, vá rosaiban!  Az igencsak kevé s magyar politikusnő  
egyikeké nt a nő k tá rsadalmi egyenjogú sá gá t szeretné m 
elő segí teni. Szemé lyes pé ldá mmal is tenni akarok azé rt, 
hogy a jelenleginé l jó val tö bb nő  vegyen aktí van ré szt 
a kö zé let alakí tá sá ban, amely egyú ttal a mai acsarkodó  
politizá lá st is megszelí dí thetné .”

Horváth Jácint
a Zala megyei 3. vk. elnöke, Nagykanizsa megyei jogú 
város közgyűlésének tagja, az Ügyrendi, Jogi és Közrendi 
Bizottság tagja, az Európai Uniós Régiók Bizottságának 
tagja
“Hiszem é s tudom, hogy a DK programjá nak megvaló sí -
tá sá val visszavezethető  az orszá g az euró pai ú tra, s ezt 
a cé lt kí vá nom szolgá lni. Elnö ksé gi tagké nt első sorban 
a gazdasá gpolitikai irá nyú  té má kra szeretné k koncent-
rá lni. Segí teni szeretné m a pá rt programjá nak ezirá nyú  
né pszerű sí té sé t é s kommuniká ció já t. A helyi ü gyekben 
szerzett tapasztalataimmal sikerrel lehetne a legtö bb 
ö nkormá nyzat eseté ben a fideszes vezeté st tá madni, 
amihez segí tsé get szeretné k nyú jtani helyi ké pviselő ink-
nek.” 

László Imre
a DK Egé szsé gü gyi Kabinetjének vezetője, a Kö zponti 
Honvé dkó rhá z, majd a Szent Imre Kó rhá z fő igazgató ja
“Még azt a kevés pénzt is rossz struktúrában használja 
fel a magyar egészségügy, ami rendelkezésére áll. Szak-
mai szervezetekkel egyeztetve kellene megvizsgálni az 
egészségügy tarthatatlan helyzetének okait, valamint 
költségvetési források bevonásával kellene biztosítani a 
kórházak teljeskörű működését.”

Oláh Lajos
a DK országgyűlési képviselője, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium, majd a Közlekedési, Hírközlési és 
Energiaügyi Minisztérium volt államtitkára
“A rengeteg ellopott, elfolyó kampány-, kommunikációs 
és pr-pénzből fel lehetne számolni Magyarországon a 
gyermekszegénységet.”

Ráczné Földi Judit
a székesfehérvári DK elnöke
több országos hírű akció szervezője és résztvevője: pl. 
a Hóman-szobor felállításának megakadályozása, a fel-
csúti kisvasút átadásának késletetése a sínekre fekvéssel
“Ma Magyarorszá gon a szociá lpolitiká ban nagy ű r tá -
tong, ezen a terü leten szeretné m minden erő met é s 
tudá somat bevetni, ha bizalmat kapok. A szociá lis ellá -
tó rendszer teljes á talakí tá sá t, a szociá lis há ló  ú jraterve-
zé sé t tü ztem ki cé lul. Azt gondolom, hogy mé g erő telje-
sebben vissza kell talá lnunk a ré gi baloldali é rté kekhez, 
fel kell karolnunk a szegé nyeket, meg kell szü ntetnü nk a 
gyermeké hezé st, ú jra kell terveznü nk a vé dő nő i é s gyá -
mü gyi há ló zatot. “

Rónai Sándor
Pest megyei önkormányzati képviselő, DK-frakcióveze-
tő-helyettes, a DK alapító tagja, a DKK vezetőségi tagja
“Olyan orszá got szeretné k, ahol ember é s ember kö zö tt 
nem tesznek kü lö nbsé get, ahol a szorgalom é s a tehet-
sé g az elő rejutá s zá loga, ahol az egyé n vallá sa vagy 
nemi identitá sa magá nü gy. Fiatalké nt, modern gondol-
kodá sommal, é s a versenyszfé rá ban szerzett tapasztala-
taimmal segí tené m a DK elnö ksé gé t abban, hogy az ú j 
generá ció , é s a hé tkö znapi emberek szá má ra is é rthető -
vé , é s vonzó vá  tegyü k a pá rt elké pzelé seit, programjá t.”

Tancsáné Fuchs Ágnes
a Budapest 14. vk. elnökségi tagja, a XVII. Kerületi Önkor-
mányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizpttságának tagja

“Az elnö ksé gben a nő politikai, gyermekvé delmi é s szo-
ciá lis ü gyekkel szeretné k foglalkozni. A pá rtban eddig is 
ezen a terü leten fejtettem ki vé lemé nyemet, é s tettem 
javaslatokat. Szeretné m, ha a pá rt nagyobb hangsú lyt 
fektetne a nő k politikai ré sztvé telé re, é s a dö nté shozá s-
ban is nagyobb szerepet kapna a vé lemé nyü k.“

Vágó István
a DK elnökségi tagja, a Média Munkacsoport vezetője
országosan ismert és népszerű televíziós személyiség, 
“A DK Média Munkacsoportját szeretném elnökségi tag-
ként felügyelni. Mivel jelenleg az elektronikus és nyom-
tatott média mint 90 százaléka a kormánypárt befolyása 
és ellenőrzése alatt áll, számunkra különösen fontos, 
hogy lehetőségeinket kreatív módon, hatékonyan tudjuk 
használni, így üzeneteink ennek ellenére is eljussanak a 
média-fogyasztókhoz.”

Varga Zoltán
a DK elnökségi tagja, a debreceni szervezet elnöke
debreceni önkormányzati képviselő 
“Ahhoz, hogy Demokratikus Koalí ció  sikeres, erő s pá rt, 
megkerü lhetetlen kormá nyzati té nyező  lehessen, el-
engedhetetlen, hogy kö zö ssé gü nk legfelső  vezeté se 
is legalá bb olyan sokszí nű  legyen, mint egyre nö vekvő  
szá mú  tagsá gunk. Ezé rt is fontos, hogy a fő vá ros mellett 
a vidé k, a bö lcselő  filozó fus, a kitű nő  diplomata mellett 
az é vtizedes ellenzé kisé gben edző dö tt „frontharcos” 
politikus is szerepet kaphasson a Demokratikus Koalí ció  
vezeté sé ben.” 

Veres Dávid
a Budapest I. Kerületi Önkormányzat képviselője, a helyi 
vk. ügyvezető alelnöke
az IDE alapító tagja, korábban elnökségi tagja, számos 
politikai megmozdulás résztvevője
“Testü leti munka: konszenzusos dö nté s, versengő  elké p-
zelé sek. Sajá t politikai vilá g megteremté se: pé ldaké pek, 
tá vlatok. Való s szakmai kö zö ssé gek (pl. BDKK) megte-
remté se. Organikus kapcsolatfelvé tel a civilekkel hierar-
chizá lt kí sé rletek helyett.
A parlamentá lis é s a ké pviseleti demokrá cia kö zti el-
lenté t feloldá sa. Meritokratikus szakmai gyakorlat, 
nem mennyisé gi, hanem minő sé gi megjelené s. A kezde-
mé nyező  szerep á tvé tele, alternatí vá k, á rnyé kkormá ny 
kialakí tá sa.”

Az Etikai Bizottság elnökjelöltjei
(megválasztható 1 fő)
A Jelölőbizottság döntése alapján az Etikai Bizottság 
elnöki tisztségére javasolt öt személy közül, a tagság 
támogatását figyelembe véve az Etikai Bizottság elnök-
jelöltjei:

Lénárd László
a Budapest 18. vk. elnöke
korábban vállalkozó, befektetési tanácsadó, ügyvezető
“Egy párt csakis elvek és értékek alapján működhet, és 
azok betartását el is várja tagjaitól. Munkám során arra 
fogok törekedni, hogy mindig a szabályzat betartásával 
hozzuk meg a döntéseket  a Bizottságban.”

Sztakó Péter 
nyugdíjas orvos, 37 évig dolgozott a budapesti Uzsoki 
utcai Kórházban, az Országos Tanács tagja
“A kö zeljö vő ben egyre inká bb reflektorfé nybe kerü lhet 
a DK minden megnyilvá nulá sa. Ez fokozottabban teszi 
szü ksé gessé  ké pviselő ink feddhetetlensé gé nek, erkö l-
csi, politikai tisztasá gá nak té nyé t. Vé lemé nyem szerint, 
ebben segí tsé get, tá mogatá st, é s ha kell bí rá latot, szank-
ció t az Etikai Bizottsá ga képes adni. Ú gy gondolom, hogy 
eljö tt az ideje annak, hogy most má r ne csak kapjak a 
DK-OT tagsá gomon keresztü l informá ció t, ké pzé st, tá jé -
kozottsá got, hanem adjak is.”

Az Etikai Bizottság tagjelöltjei
(megválasztható 4 fő)
A Jelölőbizottság döntése alapján az Etikai Bizottság 
tagjának javasolt 15 személy közül, a tagság támogatá-
sát figyelembe véveaz Etikai Bizottság tagjelöltjei:

Fekete Katalin
a budapest XX. kerü leti önkormá nyzat ké pviselő je, az 
Oktatá si, Kulturá lis Ifjú sá gi é s Informatikai Bizottsá g el-
nö ke, a Gazdasá gi Bizottsá g alelnö ke, a Kö rnyezetvé del-
mi é s Vá rosfejleszté si Bizottsá g, illetve a Vá lasztá si é s 
Etikai Bizottsá g tagja a 16. vk elnö ksé gi tagja, gazdasá gi 
felelő se 
“Eddigi civil munká m sorá n is, é s magá né letemben is 
a korrektsé get, má sok tiszteletben tartá sá t rendkí vü l 
fontosnak tartottam. Ezt a szemlé letet a Demokratikus 
Koalí ció ban megtalá ltam, tö bbek kö zö tt ezé rt is teljes 
erő bedobá ssal é s tiszta szí vvel dolgozom a DK cé ljainak 
elé ré sé rt. Az Etikai Bizottsá g tagjaké nt ennek a szemlé -
letnek a betartá sá n, betartatá sá n fogok munká lkodni, 
hogy a DK-t mindenki a tisztessé gessé g pá rtjá nak ismer-
je meg é s el.”

Havasi Márta
az érdi önkormányzat képviselője, korábban a Pest me-
gyei 1. vk elnöke, jelenleg is tagja az Etikai Bizottságnak
“A Bizottsá gnak jelenleg is tagja vagyok. Ú gy gondolom, 
hogy az eddigi, vá lasztó kerü leti elnö kké nt, majd az Etikai 
Bizottsá g tagjaké nt vé gzett tevé kenysé gem kellő  alapot 
ad ahhoz, hogy az Etikai Bizottsá gban pá rtatlanul, elfo-
gultsá g né lkü l vé gezzem a munká mat. Az eddigiek sorá n 
arra tö rekedtem é s a jö vő ben is arra tö rekszem, hogy az 
Etikai Bizottsá g dö nté sei jogilag megalapozottak, s egy 
esetleges bí ró sá gi jogorvoslati eljá rá sban vé dhető ek le-
gyenek. Ez adott esetben azt kö veteli meg tő lü nk, hogy 
dö nté seinket é rzelem- é s indulatmentesen hozzuk meg, 
s az esetleges kü lső  befolyá solá si kí sé rleteket vissza-
utasí tsuk. Meggyő ző dé sem, hogy a Bizottsá g tagjaké nt 
az eddigiekben ehhez hozzá  tudtam já rulni é s a jö vő t 
illető en is ez a cé lom.” 

Kátai György
Pusztaszabolcs korábbi alpolgármestere, jelenleg helyi 
önkormányzati képviselő, 2011 óta tagja a Demokrati-
kus Koalíciónak
“A DK egyik, ha nem legnagyobb erénye az etikus visel-
kedés, az átláthatóság, a tisztesség. Ezeknek az értékek-
nek a betartása és betartatása a DK elemi érdeke. Ezért 
tenni megtiszteltetés.”

Katz Katalin
már a DK platform megalakulásakor annak zuglói szer-
vezője, majd a helyi vk. alelnöke
kétszer is megválasztották az Etikai Bizottság tagjának
“Az Etikai Bizottság elnökeként továbbra is az a célom, 
hogy elősegítsem: pártunk tagjai és vezetői tevékenysé-
gükben kövessék a párt demokratikus normáit. Minden 
erőmmel azon vagyok, hogy a párt megőrizze a megala-
kulásakor meghirdetett erkölcsi tisztaságát. Azon sze-
retnék dolgozni, hogy a Demokratikus Koalíciót ne érje 
utol a többi pártra jellemző erkölcsi válság.”

Miyazaki Yun
az Országos Tanács tagja, a Budapest 10. vk. ügyvezető 
alelnöke
“Hiá nyolod a fiatalokat a DK-bó l? Fé lsz, hogy inká bb a 
szé lső jobbot vá lasztjá k a DK helyett? Vagy inká bb csak 
elmenekü lnek hazá nkbó l? Tegyü nk együ tt a DK megfi-
atalí tá sá é rt! Tudatos munká val, érzé kenysé ggel a fia-
talok felé , olyan jö vő ké ppel, amivel tudnak azonosulni, 
megú jult, vagá ny, ő szinte é s modern kommuniká ció val 
– és a kommuniká ció  mellett bá tor cselekvé ssel. A DK a 
fiatalok pá rtja is. Csak mé g nem tudjá k. Mondjuk el ne-
kik kö zö sen! É n ezé rt fogok dolgozni.”

Sipiczky Éva
a Csongrád 1-2. vk. tagja, az Etikai és Fegyelmi Bizottság 
elnöke, főelőadó a Csongrád Megyei Rendőrkapitánysá-
gon 
“A hatályos jogszabályok, szabályok betartatása.”

Sztakó Péter 
lásd fent

A jelöltek listája a jelölőbizottság februar 16-i döntése 
alapján állt össze.
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Zugló belehúz! 
Április 23-án választás lesz Zuglóban, közös jelöltünk Bitskey Bence, aki a DK–MSZP–Párbeszéd–Összefogás Zuglóért 

képviseletében indul. Komoly esélyünk van a körzet megnyerésére, illetve megtartására, hiszen itt korábban is a baloldali 

összefogás nyert.

Kedves tagság, szimpatizánsaink, nyílt 
és rejtett kedvelőink – és mindenekelőtt: 
kedves szavazóink! Tisztában vagyok 
vele, hogy sok sérelem él bennetek 
2014-ből, amikor sokan és sokat dolgoz-
tatok, a DK-nak lényegében mégsem lett 
semmilyen jelenléte, nincs képviselőnk, 
nincs alpolgármesterünk. Én akkor az 
országos kampányban dolgoztam, de is-
merem a zuglói hangulatot.
Most viszont esélyünk van nyerni. 
Jó esélyünk! 
Töröljetek ki magatokból minden sér-
tettséget, tabula rasa, tiszta lappal és 
tiszta lelkesedéssel vessük bele ma-
gunkat a kampányba. Gondoljatok arra, 
hogy amennyiben nyerünk – és nyerni 

fogunk! –, a Demokratikus Koalíció is be-
lekerül Zugló baloldali frakciójába, re-
mélhetőleg lesz DK-s alpolgármesterünk 
is, és végre nem csupán a partvonalról 
nézhetjük, mi zajlik Zuglóban, hanem 
szerves részei leszünk a kerület irányí-
tásának.  Annak a kerületének, amelyért 
annyit dolgoztunk – főleg TI DOLGOZ-
TATOK – az elmúlt három-négy évben. A 
munka gyümölcse végre beérni látszik. 
Ráadásul a kerületben visszaáll a balol-
dal többsége, felgyorsul a döntéshoza-
tal, a fejlesztések, hogy 2019-re megmu-
tassuk: Zugló él, szépül, növekszik! 
Tegyünk meg mindent, hogy győzelem-
re segítsük a 30 éves Bitskey Bencét – a 
nemzet színészének, a néhai Bitskey Ti-

A Közlekedési Múzeum felújítása eredetileg 7 milliárd fo-

rintba került volna, de már most 15 milliárd forintnál tarta-

nak, s a múzeum vezetése szerint még nincs vége. Lassan 

a tervezett összeg háromszorosához jutunk. Hányszorosára 

növekszik akkor egy budapesti olimpia? Az államcsődig?

 Oláh Lajos, a DK országgyűlési képviselője

bornak az unokáját –, aki Zuglóban szü-
letett, itt is él, jelenleg az önkormányzat 
egyik cégénél civil kapcsolatokkal és 
rendezvényszervezéssel foglalkozik.
Ha most győzünk, 2019-ben már sokkal 
könnyebb lesz. 2017 győzelmére kell 

alapoznunk 2019 győzelmét. Hát ala-
pozzuk meg következő sikerünket, épít-
sünk győzelmet győzelemre!

Marton Levente

elnökségi tag, DK Zugló

Horváth Zsolt, a zuglói DK elnöke, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, 
Kunhalmi Ágnes, az MSZP budapesti elnöke, Bitskey Bence közös baloldali jelölt, 
Tóth Csaba, Zugló szocialista országgyűlési képviselője és Karácsony Gergely 
kerületi polgármester. 

A 2017-es győzelemre kell alapoznunk 
a 2019-es győzelmet!
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Polgármesterek párbeszéde: 

Hajdu László és Wittinghoff Tamás
Két gyökeresen eltérő – egy gazdagabb és egy szegényebb – helyzetben lévő település polgármesterének fórumára mentünk el:  

Hajdu László XV. kerületi, és Wittinghoff Tamás budaörsi polgármester mesélt évtizedes tapasztalatairól 

a Villányi úti konferenciaközpont számos hallgatója előtt. A beszélgetést Lakos Imre, Újbuda volt alpolgármestere, 

kerületi DK-elnök moderálta.

Eredetileg azt a címet terveztük, hogy 
„Polgármesterek párbaja”, de nemcsak 
párbaj nem volt, hanem vita se nagyon: 
meglepő, hogy két, ennyire eltérő adott-
ságokkal rendelkező városvezető milyen 
sok közös problémával találkozik, rá-
adásul a problémák okaiban is többnyire 
egyetértenek.
– Hogy milyen mértékben létezik Ma-
gyarországon ma demokrácia, azt igen 
jól lemérhetjük az önkormányzatok 
működésén – mondta Wittinghoff Ta-
más, aki több ciklusát az SZDSZ szí nei-
ben, MSZP-támogatással nyerte meg, 
de legutóbb már a Budaörs Fejlődéséért 
Egyesület képviseletében. – Menet köz-
ben kellett kitanulnunk egy település 
közigazgatását, ráadásul azokban a tő-
keszegény és pénzhiányos időkben egyik 
legnagyobb feladatunk a befektetők fel-
kutatása volt. 
– 1990-ben az MSZP tagja voltam – ma 
a Demokratikus Koalíciójé –, s akkor szo-
cialisták mindössze ketten jutottunk be 
az új önkormányzatba. Annak ellenére, 
hogy az SZDSZ és a Fidesz kétharmadot 
szerzett a testületben, mégis felaján-
lották nekem a műszaki bizottság ve-
zetését, sőt, másik szocialista társam is 
bizottsági elnök lett. Akkoriban ezeket 
a tisztségeket még nem patikamérlegen 
mérték ki, kizárólag a választási mate-
matika alapján. Ma ez elképzelhetetlen 
lenne.
Hajdu László szerint akkor csodálatos 
vívmánynak érezték az önkormányzati-
ságot, noha városigazgatási tapasztala-
taik természetesen nem voltak.
–  Az 1990–94 közötti négy év felért egy 
közigazgatási egyetem elvégzésével, a 
ciklus végére kezdtünk belejönni egy 
100 ezres kerület vezetésébe…
A polgármester szerint ugyanis a XV. ke-
rület – ellentétben Budaörssel – a rend-
szerváltás vesztese volt: egyik napról 
a másikra leépültek az ipari ágazatok, 
kiürültek a laktanyák és az azokat ki-
szolgáló létesítmények is tönkrementek, 
viszont megjelentek a munkanélküliek. 
– Erre a kerület egyáltalán nem volt fel-
készülve, egy-két ember foglalkozott 
szociális ügyekkel, nem úgy mint ma, 

amikor 160 fő dolgozik a XV. Kerületi 
Egyesített Szociális Intézménynél. 
Hajdu László Lakos Imre kérdésére fel-
elevenítette, hogy egykor valóban Antall 
József volt az osztályfőnöke a Hámán 
Kató Gimnáziumban – „még nem dok-
torált, de már akkor is fess fiatal tanár 
volt” – de miniszterelnök korában már 
nem találkoztak többé.
Wittinghoff Tamás elgondolkodott La-
kos Imre kérdésén: miszerint mióta érzi 
magát polgármesternek? – Ez az idő, azt 
hiszem, még most sem jött el… A polgár-
mesteri hivatás bonyolult – mondja Wit-
tinghoff –, 5-6 év után kezdtem otthono-
sabban érezni magam benne. Ma aztán 
megint könnyebb, annyira kiüresítették 
az önkormányzatokat. Ráadásul nem is 
mindig világos, mi tartozik hozzánk, mi a 
kormányhivatalhoz.
Arra a kérdésre viszont mindkét pol-

gámester azt válaszolta, hogy mostani 
tisztsége fontosabb, mint az or szág gyű-
lé si képviselőség, hiszen mindkettőt ki-
próbálták. 
Hajdu László szerint nagyon fontos 
közvetlen és jó kapcsolatot tartani fent 
a választókkal, a helyi civil szerveze-
tekkel. 
– Ami viszont roppant lényeges – figyel-
meztetett Hajdu László –, hogy aki erre a 
pályára adja a fejét, az számoljon vele: a 
család mindig csak a második lesz. Egy 
városban, egy kerületben mindig renge-
teg esemény van, ráadásul mindig törté-
nik valami váratlan is, s ezek mind-mind 
igénylik a polgármester azonnali jelen-
létét. A választóknak tudniuk kell, hogy 
ott vagyunk mellettük, hogy számíthat-
nak ránk. 
Hajdu László szerint nagy lépéseket tet-
tek, hogy a 3-as autópálya bevezető sza-

kaszán olyan bevásárlócentrum jöjjön 
létre, mint a bécsi és balatoni sztrádák 
bevezetőjén, ráadásul teljesen rendbe 
hozták a gazdálkodást, nincsenek likvi-
ditási problémák.
– Ugyanakkor elszomorít az együttélési 
kultúra hiányossága, sőt, romlása, s azt 
sem gondoltam volna, hogy teljesen le-
áll az állami lakásépítés. Hogy lehet így 
családot alapítani, gyermekeket vállalni, 
ha a kerületnek nincs esélye szociális 
bérlakásokat építeni? Döbbenetes a sze-
génység is, ami ezen a hideg télen még 
jobban látható. Bejönnek a hivatalba 
kölcsönkérni, mert ha gyorssegélyt igé-
nyelnek is, az 7-8 nap, addig éhen hal-
nak. Mit tehetnék, a zsebembe nyúlok, 
és amikor csak tudok, adok.
Hát ez van ma Magyarországon, az oli-
garchák százmilliárdjainak szurokfekete 
árnyékában…
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Ez a felirat áll a pokol kapuján az Isteni 
színjátékban és ezt a feliratot ragasztot-
ta a DK a 3-as metró bejáratához a Nyu-
gati aluljáróban. Gy. Németh Erzsébet 
fővárosi képviselő, és Élő Norbert, a DK 
elnökségi tagja szerint csak Magyaror-

szágon fordulhat elő, hogy a kormány 
olimpiáról beszél, miközben fél millió 
embert utaztat életveszélyben. A szak-
értői vizsgálatok szerint már 2011-ben is 
komoly gondok voltak a metróval, azóta 
több, mint 5 év telt el.

Ki itt belépsz, 

hagyj fel minden reménnyel…

Vagyonnyilatkozata szerint Orbán Viktornak 742 ezer forintja van, az is feleségével közösen. Annak a miniszterelnöknek, aki 

saját pénzből bérel magánrepülőt, hogy sporteseményekre utazgasson, és akinek a családja 6,9 milliárd forintos vagyonnal 

rendelkezik a Forbes becslése szerint. Legközelebb egy zsebkendőt is csatolni kellene, ha sírva fakadnánk a kormányfő 

szívszorító helyzete láttán. Hol a pénz, miniszterelnök úr? Csak nem svájci offshore-számlákon és szaúdi bankokban? Vagy 

Mészáros Lőrinc nevén futnak? 

Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, a DK alelnöke

Aktivistáinknak köszöntük meg a 
munkájukat. A jó hangulatról Varju 
László alelnök gondoskodott, aki a 
forralt bort mérte…

A DK pártalapítványa által létrehozott 
Új Köztársaságért Díjat idén 

Harasztÿ István Édeske kinetikus 
szobrász, festőművész és

Orsós János a Dr. Ámbédkar iskola 
tanára kapta. A díjátadót megelőzően, 

még délelőtt, az Új Köztársaságért 
Alapítvány Kuratóriumának 

szervezésében Niedermüller Péter 
EP-képviselő és Kolber István, az 

alapítvány elnöke a fővárosi 
Széchenyi rakparton megkoszorúzta 

Bibó István szobrát.

Nagykövetéségük előtt tüntettünk a 
lengyel médiát fenyegető törvények 
ellen. Talán ez volt az utolsó akció, 
amelyen még részt vett Kakuk György is…

– Elborzadva látom, hogy Orbán Viktor 
vagy pincsinek állt, vagy súlyos politikai 
elbutulás, demencia sújtja. Magyarországnak 
végtelenül romlott miniszterelnöke van. A 
meggyőződés, a tisztesség semmi, a hatalom 
minden – így kommentálta újságíróknak 
Gyurcsány Ferenc a lassan hagyománnyá 
váló Putyin–Orbán találkozót.
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Kolbászkarnevál
A globális kereskedelem ugyan nagy mértékben szezontalanná változtatta az éveket, de az évszakok – úgy-ahogy – még 

megmaradtak, s tudjuk, a tél nem a távolból ideszakadt, büszkén pirosló, de szegényes ízű paradicsomok ideje. 

Ellenben ilyentájt mosolyognak az oldalasok, kelletik magukat a csábosan tekergőző kolbászok, s a tavaszra készülve 

már szirmaikat bontják a sonkák. 

3 kg sertéslapocka
0,8-1 kg füstöletlen sertésszalonna
1 fej fokhagyma
4-5 evőkanál (1-2 tasak) csombor
2-3 evőkanál só
1-2 csapott evőkanál durvára darált, vagy inkább zú-
zott feketebors (aki sokat ad a látványra, használjon 
színes borskeveréket)

A lapockát meg a szalonnát daraboljuk fel, és darál-
juk le. Keverjük hozzá az összes fűszert – szárított 

csombornál ne feledjük a fentebb említett serpenyős 
trükköt –, s ezzel lényegében készen is vagyunk.

Az egyetlen komplikáltabb feladat a kolbászbél ki-
áztatása, átöblítése – hajlamos ugyanis erősen sós-
nak lenni –, majd felhúzása a hurkatöltő csövére. 
Egy-két szál kolbászt lehet, hogy elrontunk, de ez a 
tanulópénz, ráadásul csak képletesen értve, hiszen a 
kolbászhús nem vész kárba, csupán ki kell fejteni a 
túltöltés következtében kihasadt bélből, s indulhat a 
második próbálkozás.

Telente nem szeretjük a reggeliket, csak a bőséges 
reggeliket. Számomra a ködös karácsonyi reggelik 
egyik fénypontja a ropogósra sütött, fodormentes, 
szinte vasaltnak tűnő baconszeletek, amellyel még 
korai ifjúságom során ismerkedtem meg, de elké-
szítésének titkát csak az erősen kései ifjúságomban 
derítettem ki. A titok pedig – mint ahogy utólag sok 
titok – roppant egyszerű.

20-25 dkg vastagabbra szeletelt, nyers, füstöletlen 
bacon (de a kolozsvári  szalonna is remekül beválik)
só, bors, sütőpapír

Először is nem a szokásos szeletelt bacont kell vá-
sárolni, mert az sütés közben lényegében elveszti 
önmagát, hanem jóval vastagabbra vágott, kicson-
tozott császárszalonnát. A szeleteket rá kell fektetni 
egy sütőpapírral fedett tepsire, csöppnyi só-borssal 
meghinteni, sütőpapírral lefedni, majd egy másik 
tepsit helyezni rá. 

220 fokos sütőben 15-20 perc alatt készül el, s minél 
vastagabb, annál kevésbé olvad atomjaira, a ráne-
hezedő tepsi pedig nem engedni sem össze gön-
dö rödni, sem össszetöpörödni. Így készül az igazi 
reggeli bacon, amely bokréta a rántotta kalapján, 
de önmagában is fogyasztható, mintha baconchips 
lenne, nem egészségtelenebb a szokásos chipsek 
tömkelegénél, viszont minden igazi benne. 

Noha a mai piacokon a füstölt húsok éppen annyi-
ra állandó szereplők, mint az eper, az évezredes 
ösztönök a téli hónapokban mégis inkább a ter-
metes sonkák, a karcsú oldalasok, a fűzérben lógó 
kolbászok, a májas- és véreshurkák felé irányítják 
a tekinteteket. Mintha hidegben jobban érvénye-
sülne a füstölt oldalas mosolygó illata, a hűvösben 
szívesebben vetnénk rá magunkat egy-egy különö-
sen csábító, igazi füsttől ízes, kellő ideig érlelt la-
pockára. Füstölt kolbászban őstehetségek vagyunk, 
ám egészen más a helyzet a sütőkolbász terén. A 
gyanútlan szemlélő azt hihetné, hogy egy füstölt-
kolbász-nagyhatalom magától értetődő termé-

szetességgel viszi a prímet a frissen fogyasztandó 
kolbászok népes családjában is, de az összefüggés 
távolról sem ilyen egyszerű. A füstölt változatokat 
ugyanis jelentősen feljavíthatja a füstölés tartama, 
a füst hőfoka, a parázst adó fa fajtája, az érlelés 
hossza. A sütőkolbásztól viszont azonnali produkci-
ót várunk el, itt nincs idő felkészülni, edzőtáboroz-
ni, ide instant íz kell, a közönség pedig rögtönítélő. 
Fény a reménytelenségben, hogy kolbászt nagyon 
egyszerű otthon készíteni. Disznó sem kell hozzá, 
legalábbis egy egész jószág biztosan nem. Viszont 
sütőkolbászt műbélbe tölteni a kolbászhagyomány 
lábbal tiprása, ne mondják, hogy nem szóltam.

Sütőkolbászból rengeteg fajta van. Nálunk a pap-
rikadiktatúra a friss kolbászok ízét is uralja, holott 
egy egész kolbászuniverzum létezik pirospaprika 
nélkül. Az egyik nagy kedvencem a csángó közve-
títéssel megismert csomboros kolbász. Friss és szá-
rított csombor egyaránt jó bele, de télen nemigen 
láthatunk frisset, így marad a szárított, de ebben 
az esetben száraz, forró serpenyőben pirítsuk a 
szárított fűszert egy-két percig, meg ne égjen, de 
a beszikkadt olajok ennyi hőtől magukhoz térnek, 
s igencsak vonzó illatfelhő kíséretében vonulnak a 
kolbászkeverékbe.

Marton Levente

Csomboros-fokhagymás sütőkolbász A ránctalan bacon
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