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Szivárványnap volt a fővárosban, az immáron 22. Budapest Pride. Nyugatabbra ez önfeledt szórakozás, 
karnevál, ahol miniszterek, főpolgármesterek jelennek meg, mint legutóbb Kanadában Justin Trudeau. 
Nálunk a szórakozást beárnyékolja, hogy kormányunk a saját világképén túl eső minden jelenséghez 

barátságtalanul, de egyre gyakrabban ellenségesen viszonyul. Megtűrt kisebbségek Orbán vadvilágában.

A fáradthatatlan ellenségkerés és -találás lá-
zában az ember nem tud nem gondolni arra, 
hogy a migránsok, Simicska, majd a Soros elleni 
gyűlőletkampány egyszer elérheti a melegeket 
is (LMBTQ, azaz leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű és queer) közösséget is. Nem tudom 
milyen a világ a szivárványon túl – ezt legfeljebb 
Dorothy meg Óz tudja –, de a szivárványon innen 
nem annyira színes. Vadvilág ez – ahogy Koncz 
Zsuzsa énekli legújabb albumán. Főleg a valami-
lyen kisebbséghez tartozók számára. 
– Nem is az érdekel, hogy romlott-e az LMBT-
emberek számára a helyzet 2010 óta, mert egyér-
telműen a tűrt kategóriába soroltattak, inkább azt 
kérdezem, hogy éled ezt te meg? – kérdeztem a 
Pride-on Sebián-Petrovszki Lászlót, a DK pártigaz-
gatóját, LMBTQ-munkacsoportjának vezetőjét. (A 
Demokratikus Koalíció vesz részt a legrégebben a 
Pride-on, előfordult, hogy az elnök, a volt minisz-
terelnök is felvonult).
– A helyzet az, hogy a kormány az oktatás és az 
egészségügy tönkretétele, milliárdok ellopása 
mellett arra is fordít energiát, hogy beleszóljon az 
emberek magánéletébe, meg akarja mondani, hogy 
kik számítanak családnak, ki kivel milyen kapcso-
latban lehet, és ezt igyekszik minden módon ki is 
kényszeríteni. Észre kell vennünk, hogy ez nem csak 
az LMBTQ-közösség tagjait (leegyszerűsítve: a me-

legeket) érinti, hanem sokkal többeket. Milliókat. 
Például az, hogy családnak csak férfi és nő házas-
ságát, és az abban született gyermekeket tartják, 
nem csak a melegeket érinti hátrányosan – akik 
között sokan már saját gyereküket nevelik azonos 
nemű társukkal – hanem az elváltakat, egyedül élő-
ket, özvegyeket is, akik gyermeket nevelnek, nem is 
beszélve az élettársi kapcsolatban élőkről. A kor-
mánynak köszönhetően beköltözött mindennapja-
inkba a gyűlölet, ezt sugározza az állami media, ez 
jön le sok ezer utcai plakátról, és a gyűlölet gyorsan 
változó céltáblájába a melegek is könnyen bekerül-
hetnek. Határozottan rosszabb lett az élet Magyar-
országon az elmúlt években, a hozzám hasonló me-
legeknek is, de a heteroszexuálisoknak is, kivéve ha 
a Mészáros vagy Matolcsy családba születtek.
– Ez a kormány egyértelműen kisebbségellenes, 
nem szeret egyes kisegyházakat, néhány nagyob-
bat se túlzottan, és végtelenül szexista – annyi női 
kormánytagunk van, mint Szaúd-Arábiának, a mi-
niszterelnök meg legyint, és „nőügyeket” emleget 
komoly politikai kérdésekben…
– Igazából csodálkozom, miért nem ment ki az ut-
cára több millió nő, és nem vágta Orbán képébe, 
hogy nekik attól szarabb életük lesz otthon, ha a 
kormány feje leminősíti őket. Amit Orbán csinál, 
az egyrészt végtelenül káros az országnak, de 
közvetlenül negatívan érinti sok ember minden-

napi életét is. Ismert az a jelenség, hogy az em-
berek felbátorodva megtesznek olyan dolgokat is, 
amiket alapesetben nem tennének, ha azt látják, 
hogy a „nagyoknak”, a szabad. Ha Orbán másod-
rangúnak tekint egy-egy társadalmi csoportot, 
akkor másnap a kisvárosban merészebben lép fel 
ellenük a magyar átlaghőzöngő is.
– Hogy látod a jövőt, az LMBTQ polgárjogi mozga-
lom helyzetét, és mennyire vagy optimista a me-
legházasság hazai elfogadásával kapcsolatosan?
– Harcos időszak következik, mindenkinek, harcol-
nunk kell megszerzett jogaink megtartásáért, és 
a kormány sokszor sunyi és alattomos támadásai 
ellen. Ami engem illet, büszke vagyok arra, hogy 
a DK pártigazgatójaként dolgozhatok választási 
sikerünkért, és senkit semmilyen módon nem za-
var ebben, hogy egyébként egy felnőtt meleg fér-
fi vagyok, aki a párjával hamarosan egybekel és 
gyerekeket fog nevelni. Az elfogadás szerintem ott 
kezdődik, hogy mindenki meri vállalni azt, ami. 
Szép volt a szivárnyánynap, hosszú idő óta az első, 
kordonok nélkül. Korábban a vasrácsokon túl nem 
volt szivárvány, sőt színek sem – csupán tömény 
sötét. Most végre a színeket – és az embereket – 
nem zárták vasak mögé, s úgy tűnt, aznap egész 
Budapest színesebb, ragyogóbb lett egy kicsit.
 Marton Levente

főszerkesztő

A SZIVÁRVÁNYON INNEN

Gyülekezik a DK csapata a Kossth téren (sokak között Arató Gergely, Bayer Tamás, Eörsi Mátyás). 
Középen, az EU-lobogóval interjúnk alanya: Sebián-Petrovszki László, a DK pártigazgatója



„Megtaláltuk a helyünket a DK-ban”
Nagy tetszést aratott két ifjú pécsi politikusunk felszólalása az idei kongresszuson. Most azt kértük, meséljenek, mi 
történt velük azóta. Deák Éva az Együtt választókerületi elnökeként igazolt át hozzánk, Fülöp Krisztián szintén az 
Együttből érkezett a Demokratikus Koalícióba, ahol az önkormányzati választásokon Somogy megyei listavezető, 

az Országos Politikai Tanács tagja, pécsi választókerületi elnök és az ifjúsági szervezet egyik alapítója volt.

Deák Éva: Nemrég beválasztottak a helyi elnök-
ségbe. Sokan vagyunk, nagyobb a felelősség 
mint a korábbi szervezetben, de több az izgal-
mas kihívás is. Kunszt Márta önkormányzati kép-
viselőnkkel nagyon jól lehet együtt dolgozni. Én 
nem értek egyet néhány másik párt által mosta-
nában hangoztatott „2010 előtti” politikusozás-
sal sem. Betegesen általánosító, és kirekesztene 
olyan személyeket, akiknek tapasztalata, tudása 
alapot teremt az újak számára.
Krisztián, veled mi történt a kongresszus óta? 
Ahogy látom, te meglehetősen fiatalon kezdtél 
el foglalkozni a politikával. Mi volt ennek az 
oka?
Fülöp Krisztián: Hú, valamikor még 2013-ban 
kezdődött, azt hiszem. Akkoriban láttam Baj-
nai Gordon videóját, és szimpatikus volt, amiről 
beszélt, azonban a víziója nem igazán valósult 
meg, ezért is hagytam ott őket. Akkoriban volt 
téma az egyetemisták röghöz kötése, illetve 
egyre több barátom hagyta el az országot egy 
jobb élet reményében, ráadásul édesanyám is 
ilyentájt költözött Németországba. Elégedetlen 
voltam, és úgy éreztem valamit tennem kell. Úgy 
döntöttem, elkezdek foglalkozni a politikával, 
ami a korosztályomban elég ritkának számít, in-
kább az apátia a jellemző és az elutasítás.
Éva, a kongresszuson elhangzott beszédedben 

a kormány család- és nőpolitikáját bíráltad. Mit 
tapasztalsz ebből?
Deák Éva: Laktam az ország nyugati részén és 
Budapesten is, azt látom, itt délen nehezebb 
nőként állást találni, jobban látható az ugyan-
azért a munkáért a férfiaknak és a nőknek járó 
fizetéskülönbség. Ráadásul az egzisztenciális 
nehézségekből adódóan itt jobban félnek, és 
ezáltal megalkuvóbbak a nők. Meg kell taní-
tanunk őket bátran kiállni önmagukért. Pécs 
polgármestere, Páva Zsolt bajba jutott gyere-
kek iránt tanúsított nemtörődömségével egy 
rendezvény kapcsán találkoztam. Évek óta 
részt veszek az Ezer Lámpás Éjszakája nevű 
országos fesztiválsorozaton, ami az elveszett 
gyermekekért jött létre. Idén nagyon szerettem 
volna Pécsre hozni, de a polgármester erre nem 
volt vevő. Csalódásomnak hangot is adtam, 
amire felfigyelt egy helyi újság. Vannak témák, 
amiket a jelenlegi hatalom a megoldás felé tö-
rekvés helyett inkább tabusít, egyszerűen úgy 
tesz, mintha nem léteznének. Ilyen az intézeti 
gyermekek kiszolgáltatottsága is. 
Fülöp Krisztián: Részt vettünk az Eötvös Károly 
Intézet EKINT Akadémia elnevezésű programján 
Pécsett, ahol több civil szervezet tagjaival ismer-
kedtünk meg, számos neves előadó – Majtényi 
László, Vágó Gábor, Misetics Bálint, Lakner Zol-
tán – előadását hallgathattuk meg ebben. Arról, 
hogyan lehet alkotmányos és erőszakmentes 
keretek közt megváltoztatni egy rendszert, mit 
tanulhattunk a rendszerváltásból és hol van a ci-
vil szféra helye a politikában. Hogy miképp lehet 

Deák Éva és Fülöp Krisztián

Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi tagja volt az 
IDE – Ifjú Demokraták, és Körmendi István elnök 
vendége az EFOTT-on, Velencén

Idén is lesz nyári szabadegyetem!
A Demokratikus Koalíció 2011. évi ceglédi, majd 2013, 2015. évi taksonyi tábora, valamint 
az Új Köztársaságért Alapítvány tavalyi hasonló rendezvénye után az idei nyár sem telhet 
el nyári találkozó nélkül. A közösségépítés mellett idén célunk a közös helyzetértékelés 
és gondolkodás egyes szakmai kérdésekben, valamint a választási kampányra történő 
felkészülés is. Ezért II. Nyári Demokrata Szabadegyetem címmel tábort szervezünk sok 
politizálással, jó emberekkel és remek előadókkal, amelyre tisztelettel meghívunk.
A tábort a tavalyi helyszínen, Csopakon, a Kagyló Hotelben (Csopak, Sport u. 1.) tartjuk. A 
programok ára nem változott, 18 ezer forintba kerülnek a három napra.
Az ár tartalmazza a szállást 2 éjszakára, étkezéseket (péntek: vacsora, szombat: reggeli, 
ebéd, vacsora, vasárnap: reggeli), valamint a tábor programjain való részvételt. Egy napi 
részvétel díja 5000 forint.
A tábor befogadó képessége korlátozott, ezért jelentkezni kizárólag a részvételi díjat 
átutalva lehet az Új Köztársaságért Alapítvány számlaszámára: K&H bank 10400171-
50526769-76831007. A közlemény rovatban, kérjük feltüntetni a TÁBOR szót és a 
résztvevő(k) NEVÉT.
Jelentkezésedet a tabor@ujkoztarsasagert.hu címre küldd.
Részletes programot a későbbiekben teszünk közzé.
Tarts velünk!

közösségeket szervezni, hogyan lesz az egyéni 
ellenállásból kollektív tiltakozás. Egy olyan régi-
óban, ahol a lakosság elhitte a hatalomnak, hogy 
a politikai véleménynyilánítás az egzisztencia 
elvesztéséhez vezethet, ez különösen fontos. 
Végül Lakner Zoltán politológustól hangzott el 
egy nagyon frappáns gondolat: „a  2010 előttizés 
kapcsán tisztázatlan, hol a purgatórium kapuja. 
Kit tekintünk megtisztultnak és miért, ki jöhet, ki 
nem?” Én még azt is hozzátenném, milyen jogon 
dönt egy kispárt arról, hogy a nekik nem tetsző, 
2010 előtti politikusok hátrább lépését követel-
heti?
Deák Éva: Elhangzottak olyan javaslatok, ame-
lyek kitöltötték az űrt olyan helyi témák kap-
csán, amikben csak azt láttam, hogy így nem jó, 
de nem jöttem rá hol a probléma. Többek között 
ezért is van szükség a civilek és pártok közti jó 
viszonyra, és helyi ügyek mentén együttműkö-
désre. Ugyanazért a célért, de az utat más szem-
mel nézve dolgozunk – és pont emiatt tudjuk 
támogatni egymást.
Úgy tűnik, megtaláltátok politikai otthonotokat 
a Demokratikus Koalícióban.
Deák Éva, Fülöp Krisztián: Épp a múlt héten 
kérdezte a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc, hogy 
érezzük magunkat a pártban? Teljes mértékben 
megtaláltuk a helyünket,  jól érezzük magunkat. 
Az ember nem hirtelen felindulásból lép be egy 
pártba – több hetes mérlegelés és beszélgetések 
alapján esett választásunk a DK-ra. Egyszerűen 
azért, mert amiben mi hiszünk, amiért dolgozni 
akarunk, azt itt látjuk ténylegesen megvalósulni.



Konrád György levele Orbán Viktorhoz
Konrád György Kossuth-díjas magyar író is állást foglalt a CEU ellehetetlenítését célzó felsőoktatási 

törvénymódosítás ügyében. Érvelése oly mértékben hasonló a Demokratikus Koalíció álláspontjához, hgy a 
kormányfőnek címzett levelét az alábbiakban leközöljük:

EMBERTELENSÉG-MINISZTÉRIUM
Embertelen Orbán- 
kormánynak embertelen 
minisztériuma van – vezetői 
se nem keresztények, 
se nem demokraták. 
Balognak mennie kell, 
mert nem szolgálja az 
embereket! – jelentette ki 
egy átírt plakátot felmutatva 
Keszthelyi Dorottya,  
a DK XIII. kerületi elnöke, 
miután CT-készülék hiánya 
miatt meghalt egy műtét 
közben ide-oda hordozott  
12 éves kislány.

Miniszterelnök Úr!
A múlt század utolsó harmadában a kitágu-
ló Közép-Európa sokféleségének érdeklődő 
és megcsodáló felfedezése adott sokunknak 
örvendő otthonosságot a fölpezsdülésük 
által mind érdekesebbé váló hazáinkban. 
Megértettük, hogy tanulnunk kell egymás-
tól, és a diákok szerteszét Európában és a 
földkerekségen felneszelve kedvet kaptak 
tanulmányozásunkhoz.
Tisztelet és köszönet illeti Soros Györgyöt, 
hogy a tehetségével felhalmozott vagyona 
jelentékeny részét ennek a tanulmányozás-
nak adta. Saját, és nem az állam vagyonából 
sok kiváló intézményt alapított a magyar 
hazában, amely 1944-ben  olyannyira vona-
kodott az ő hazája is lenni, hogy majdnem 
meg is ölte, de mikor Gyuri, a gyilkolási elő-
készületet, nagyjából úgy, mint én, túlélte, 
kamaszkorában úgy döntött, hogy nem akar 
olyan földön élni, ahol ilyesmi előfordulhat, 
ahol az ember kiszolgáltatott, és nem ren-
delkezhet szabadon önmagával.
1948 táján, amikor Magyarországon rövid 
szünet után a nemzeti szocialista bőrkabá-
tos fiatal férfiakat a kommunista-szocialista 
bőrkabátos fiatal férfiak váltották fel, hogy 
elbánjanak az egyet-nemértőkkel, az apjá-
tól kapott tíz dollárral fölszerelkezve neki-
vágott a nagyvilágnak.
Hogy most az ön propagandagépezete 
göbbelsi lendülettel a zsidó Sorosban mu-
tatja fel a nemzetnek és a világnak minden 
bajok okozóját az 1933-as náci jelszóhoz (a 
zsidók a mi szerencsétlenségünk) hasonló-
an, gyászosan emlékeztet az undorító pél-
dára.
Ha csak egyszer-egyszer utalt volna Sorosra, 
az még kaphatna egy elnéző magyarázatot, 
de hogy folyamatosan suhogtatott bunkót 
fabrikált annak az embernek a nevéből, aki 
több jót adott a magyar és máshonnan jövő 
tanulni vágyó fiataloknak, mint ön és baráti 
köre együtt véve, engem arról győzött meg, 
hogy ön a hatalmának önkényes meghosz-
szabbítása érdekében a ravasz és képmuta-
tó politikai antiszemitizmus szólamtárából 
két marokkal merít.
Akinek a Közép-európai Egyetem nem kell, 
annak a sokféle Közép-Európa sem kell, sőt, 
a még sokfélébb Európa sem.
Ahogy Magyarország neve angolul Hungary, 

úgy a Közép-európai Egyetem neve Central 
European University. Mi a baj ezzel?
Kicsoda, micsoda Brüsszel? Belgium fővá-
rosa és az EU, meg a Nato központjának a 
székhelye? Vagy egy ellenséges megszálló 
hatalom fővárosa? Nem ön képviseli Ma-
gyarországot az ott székelő Európai Bizott-
ságban?
„Külföldi pénzből kitartott hálózatok?” ez áll 
az ön nekünk, állampolgároknak küldött le-
velében. Kire-mire gondol? Magyarországra, 
amely beruházásainak kilenctizedét brüsz-
szeli pénzből, más európai országok adófi-
zetőinek támogatásából fedezi?
Milyen beruházásokból gazdagszik olyan 
meglepő ütemben az ön kedvenc falujának 
a polgármestere és baráti köre? Vagy az a 
sok milliárd mind csak az ő zsebébe megy? 
Mert olyan ügyes, okos üzletember? A sike-
rének semmi köze ahhoz, hogy falubeli ját-
szótársa a miniszterelnök?

Az átláthatóság Önnek ebben az esetben is 
szívügye?
Miért haragszik Magyarország miniszterel-
nöke az Európai unióra?
Mert onnan jön a pénz? Mert meg kéne kö-
szönni, mert el kellene számolni vele?
Mennyit adott a gonosz Brüsszel? És meny-
nyit adott a jó Oroszország? Mennyit az ör-
dögi Soros, és mennyit az angyali Orbán? A 
külföldi pénz büdös, ha a „civilekhez” megy, 
és jó szagú ha a kormányfő családjához. Az 
előbbiek „kitartottak”, mint a kurvák, utób-
biaknak jár? Nemzeti függetlenségünket és 
biztonságunkat valóban Brüsszel veszélyez-
teti, és nem Ön, akinek sikerült ledolgoznia 
országunkat az „új demokráciák” ranglistá-
jának aljára?
Ön húsz évvel ezelőtt lett kormányfő, tizen-
egy évet töltött hatalomban, vagy annak a 
közelében. Nem volt elég? Meggyőződésem, 
hogy a rendszerváltozás óta Ön volt a legkár-
tékonyabb magyar politikus. Senki másnak 
nem sikerült annyi megalapozatlan állítást 
és igaztalan rágalmat felhalmoznia, Ön a 
bajnok. A legderekabb hazafias cselekedete 
az lenne, uram, ha lemondana az állásáról. 
Nyugdíjas éveiben szórakozzon a játék-vona-
tocskájával meg a stadionkájával, és rugdos-
sa egyedül a labdát az üres kapuba.

Üdvözlettel
Konrád György



Átfestjük a szégyenplakátokat!

Gy. Németh Erzsébet fővárosi képviselő, Varju László DK-alelnök, Keszthelyi Dorottya 
XIII. kerületi DK-elnök

– Magyarország szégyenévé vált a So-
ros-plakát. Joggal emlékeztet mindenkit 
a harmincas-negyvenes évek módsze-
reire. Ráadásul a Fidesz a saját koráb-
bi jótevőjét gyalázza. A Demokratikus 
Koalíció – már a 2018-as választásra is 
üzenve – Soros nevét Orbánéra festi át, 
hogy 2018-ban Orbán nem nevethet a 
végén. Az efféle uszító plakátok el fog-
nak tűnni a közterekről, az erre fordított 
milliárdokat például a kórházi fertőzé-
sek megszüntetésére fordítjuk – mondta 
Gy. Németh Erzsébet fővárosi képviselő.
– Hiába a Soros-plakátok, Orbánnál 
nincs kártékonyabb ember Magyaror-
szágra nézve. Folytatódik az az elmebaj, 
amelynek során Orbán Viktor a magya-
rok pénzét fordítja kicsinyes bosszújára 
– mondta Varju László, a DK alelnöke.

Egy XV. kerületi szocialista kis(?)királynő

Nem szeretek politikai testvérpártunk ellen írni. 
Mióta két éve létezik, és szerkesztem a DK Híre-
ket, egyetlen hosszabb jegyzetet írtam a szocia-
listákról (“Politikai házasságszédelgés, avagy a 
Botka-bomba”). De ez a testvérpárt itt-ott egy-
re inkább mostohatestvér-párt lesz, ráadásul 
nem az a jóindulatú féltestvér, hanem inkább 
a Hamupipőke-féle mostoha. Mintha erősödő 
kényszerképzetük lenne, hogy a Fidesz helyett 
a DK, Orbán helyett pedig Gyurcsány ellen kell 
harcolniuk. Nem kell arra hivatkozni, hogy ez a 
realitásérzék elvesztésének már klinikai esete, 
elég, ha a józan észre hivatkozunk. 
Arra a józan észre, amely minden orvosi di-
agnózis nélkül – még Dr. Bubó se kell hozzá 
– szemmel láthatóan teljesen idegen Móricz 
Esztertől, a XV. kerületi MSZP univerzális tó-
tumfaktumától.  
Móricz Eszter szervezete volt az, aki a baloldal 
számára elég sötétnek ígérkező 2010-es válasz-
tásokon az akkor már 20 éve rendkívül sikeres 

és nyerésre álló polgármester, Hajdu László 
helyett másik szocialista jelöltet támogatott. 
A megosztás eredményeképpen nyilván a Fi-
desz nyert, így Móricz Eszternek köszönhetően 
az MSZP elvesztett egy polgármesteri posztot. 
(Igaz, a DK későbbb nyert egy kiváló politikust.) 
Hogy akkoriban Móricz Eszter mit nyert, azt 
nem tudjuk… Hajdu László népszerűségéről 
csak annyit, hogy bár a Fidesz nyert ugyan 2010-
ben, függetlenként is alig maradt le a győztes-
től, és péppé verte a szoci jelöltet. 
2014-ben a DK színeiben lett magabiztos győ-
zelemmel polgármester. Népszerűsége töb-
bek között annak köszönhető, hogy távolabb 
tartja magát a korrupciótól, mint szenteltvíztől 
az ördög. Akivel Móricz Eszter a jelek szerint 
egész jó viszonyt ápol, s felfüggesztetné a pol-
gármestert, mert az keresztbe tesz két gyanús, 
fideszes–szocialista beruházásnak. 
Tisztelettel (erősen mérsékelt tisztelettel) kér-
dem Botka Lászlót, az MSZP uralkodó főherce-

gét: hogy is van az MSZP–FIDESZ mutyistoppal, 
amelyet bőszen hirdet?!  Mert ugyan beidézték 
Móricz Esztert az etikai bizottság elé, de meg-
tették ezt tavaly ősszel is, amikor a népszavazá-
son nyíltan bejelentette, hogy a Fidesz mellett 
szavaz. A bizottság súlyos ítéletet hozott: fejü-
ket csóválták. 
Ez az ügy most sokkal súlyosabb. Ennél csak az 
ügyet övező csend súlyosabb. Ráádásul ez az 
önkormányzati képviselő felszólalásában szin-
te szóról szóra felmondta a kiegyensúlyozott tá-
jékoztatásról kevéssé híres Magyar Idők cikkét 
Gyurcsány tavaszi, kerületi indulásáról, holott 
már hivatalosan bejelentette a DK, hogy Hajdu 
Lászlót indítjuk.  
Kiváncsian várom az etikai bizottság dön-
tését, amely a jelek szerint fantomcsoport-
tá silányult a szocialistáknál. Ez logikus 
egyébként, mert maga az MSZP is fantom-
alakulattá kezd válni, élén egy sokkal tehet-
ségesebbnek várt elnökkel – érdemes volt 
egyáltalán ezért és meneszteni Tóbiást? –, 
és egy már-már imponálóan tehetségtelen, 
tökéletesen kompromiszumképtelen (ön)
miniszterelnökjelölttel. 
Tulajdonképpen én megértem Moricz Esztert. 
Csak azt nem értem, mit keres a baloldalon?! 
A Fideszben teljesen otthonosan mozogna, 
sőt, úgy tűnik, a Jobbikban is. És ajánlom nekik, 
erőltessenek csak ki egy időközi választást. Be 
sem kerül majd a testületbe. Még listán sem. 
Egyiken sem. Mert egyetlen “szövetségese” sem 
jelent meg, amikor a tettek mezejére kellett 
volna lépni… –mLev–

DK-szimpátiatüntetés Hajdu László mellett 




