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A Demokratikus Koalíció országszerte 97 helyi ügyben indít aláírásgyűjtést, a kérdések túlnyomó többsége  
a romokban heverő egészségügyhöz kapcsolódik.

Megmozgatjuk Magyarországot
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke még a februári tiszt-
újító kongresszuson jelentette be, hogy népszavazá-
sokkal és aláírásgyűjtésekkel, vagyis népakarat-cu-
namival kell bombázni a hatalmat. Az akció sikeresen 
el is indult, a DK ma már csaknem száz helyi ügyben 
folytat aláírásgyűjtést, hogy arra kényszerítse a hatal-
mat, hogy a kitalált ügyek helyett valódi, sokak szá-
mára nagyon fontos, megoldásra váró problémákkal 
foglalkozzon. 
– Pécsett azért gyűjtenek majd aláírásokat, hogy ne 
kelljen heteket várni egy vérvételre, Kiskunfélegyhá-
zán ingyenes buszjáratot szeretnének a helyi szak-
rendelő és a Kecskeméti kórház között, Miskolcon a 
város nyugati részében akarnak egészségügyi alap és 
szakellátást, Berettyóújfalun a háziorvosi rendelőt, 
Budapesten pedig a Péterfy Sándor utcai kórházat 
szeretnék felújíttatni – sorolt példákat az aláírásgyűj-
tő akcióról szóló sajtótájékoztatóján Molnár Csaba, a 
DK ügyvezető alelnöke. – A szignókat nyárig gyűjtjük, 
hogy azokkal mindenhol nyomást gyakoroljunk a he-
lyi fideszes politikusokra.
A DK ezért is keres aktivistákat, akik bekapcsolódhat-
nak munkánkba – a felhívás lapunk 8. Oldalán látható, 
egy aláírásgyűjtő ív szomszédságában.
A DK munkáját segíti a párt ifjúsági szervezete, az Ijfú 
Demokraták – IDE – is, akik az aláírásgyűjtő akciók 
mellett (például a CEU műkődését ellehetetéenítő 
törvény ellen) részt vettek több demomstráción is.
Néhány példa az aláírásgyűjtések témájában (részle-
tesen: alairas.dkp.hu):
•  Az életveszélyes 3-as metró felújítása
•  Balástya község ivóvízének minőségjavítása
•  Napelemgyár megvalósítása Csornán
•  A debreceni Idősek Házának felújítása
•  A pásztói kórház több osztályának visszaállítása
•  A szolnoki kórház rekordmagas parkolódíjainak 

csökkentése
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Macron és a harmadik út
A jobb és baloldali összefogás a politikai centrum védelmében gyakorlatilag ugyanannak a szándéknak az eredménye, ahonnan 

a francia elnök elindulni próbált, s ahova az európai progresszió – főként a német – eljutni igyekszik.

Paradox módon Emmanuel Macron elnöki 
győzelme nem is annyira a szélsőjobbon, 
mint inkább a baloldal radikálisainak köré-
ben verte ki a biztosítékot. Marine Le Pen 
nagyjából tisztában volt saját korlátaival, 
s támogatóit már egy ideje arról szerette 
volna meggyőzni – s ez marad majd célja a 
következő időszakban is –, hogy neki öt év 
múlva, vagyis a következő elnökválasztáson 
jön majd el az ideje. Egyrészt reményei sze-
rint Macron nem tudja majd megvalósítani 
programját, az Európai Unió általa vizionált 
válsága, s nem utolsó sorban a francia tár-
sadalomé pedig folytatódni fog, s számára 
majd ez hozza meg a győzelmet 2022-ben.
A szélsőjobb és a szélsőbal valóságfelfogá-
sa e tekintetben tehát nagyjából fedi egy-
mást, azzal a nem csekély különbséggel, 
hogy a szélsőjobb tisztában van vele, hogy 
mi a célja; a radikális baloldal viszont ma 
is tökéletesen betölti azt a „hasznos idióta” 
szerepet, melyet a két világháború között 
és az ötvenes években az oroszok a francia 
kommunista értelmiségnek szántak. És ami 
csak tartalmában különbözik a maitól, ám 
régi és új következményei messzemenően 
azonosak: felszámolni az európai egységet, 
és megmenteni a kontinenst két világhábo-
rúba belekergető nemzetállamokat, meg a 
nacionalizmust.
Az új francia elnöknek már a kampányban 
megfogalmazott elképzelései valójában 
Tony Blair „harmadik út”-jának megfelelő 
nagy ívű program volt, mely nem megvé-
deni akarja Franciaországot a globalitás-
tól, hanem annak nyertesévé kívánja tenni. 
Csakhogy míg Blair próbálkozását alapjai-
ban rombolta le a George W. Bush közel-ke-
leti beavatkozásaihoz fűződő feltétel nél-
küli szövetség, Macronnak ilyen kockázat-
tal nem kell számolnia. Épp ellenkezőleg: 
Donald Trump elnökségének egyre jobban 
kirajzolódó teljes kudarca inkább felhaj-
tóerőként hat számára.
A Macron által vizionált harmadik útnak 
nemcsak francia perspektívái tűnnek re-
alisztikusnak, hiszen a német szociálde-
mokráciát megújító Martin Schulz is valami 
hasonlóval kezdett bele pártja átalakítá-
sába, s az sem véletlen, hogy ezt egy olyan 
gazdasági-adminisztratív programcsomag 
alapozta meg, amit a német baloldal fogad-
tatott el még 2003-ban, s amely megterem-
tette a második világháború utáni harmadik 
német gazdasági csoda mai eredményeit. 
Mind német, mind francia vonatkozásban 
e próbálkozásoknak legfontosabb alap-

vetése az afféle hagyományos populista 
szólamoknak a feladása, mint „fizessenek a 
gazdagok”.
A nemzeti szintű pártpolitikán túl Macron 
elképzeléseiben Európa, illetve az Európai 
Unió is új dimenziókat kapott. A kétezres 
évek legelejétől Párizs befolyása egyre 
inkább visszaszorult, s leginkább a Ber-
lin-London tengely határozta meg a kon-
tinens politikai realitásait. A Brexit viszont 
most új lehetőséget kínál a franciák számá-
ra, s ha lehet, ez még inkább kiemeli a Le 
Pen által folytatott politika tarthatatlan-
ságát – méghozzá francia szempontból is. 
Ha az egykori gloire-t Párizs szeretné újra 
megtapasztalni, akkor erre csak az unióba 
történő még intenzívebb integrálódás, és a 
németek vagy a skandináv országok gazda-
sági ütemképességének utolérése az egye-
düli út, nem pedig a be- és elzárkózás, amit 
Le Pen ajánl honfitársainak.
Európa számára is fontos ez, nemcsak az 
óriási francia piac és innovatív erő miatt, 
hanem azért is, mert Nagy Britannia távoz-
tával Franciaország az egyetlen olyan uniós 
tagállam, amelyik rendelkezik atomütő-
erővel. Ennek természetesen megvannak 
a biztonsági vonatkozásai is, de ezek nem 
elsődlegesek, hiszen Európa biztonságát 
mindenekelőtt a NATO garantálja, mely-
ben továbbra is kulcsszerepet tölt be az 
Egyesült Államok és Nagy Britannia, mint 
atomarzenállal rendelkező államok. A 

franciák megkerülhetetlensége és fontos 
szerepe mindenekelőtt technológiai: olyan 
kutatásokban, amelyeknek a biztonságinál 
tágabb nukleáris vonzata nem képezheti 
vita tárgyát.
A francia és a német tengely megújításának 
ereje abban lehetne, hogy bár máshonnan 
indítottak – Macron a politika, míg a német 
szociáldemokraták a gazdaság felől –, ám 
ugyanabba az irányba hatnak. Az nyilván-
való, hogy Macron makroökonómiai elkép-
zelései sohasem fogalmazódtak volna meg 
a mai hangsúlyokkal a már említett 2003-
as német Agenda 2010 tanulságai nélkül, 
ugyanakkor az is kirajzolódni látszik, hogy 
mindez fordítva is igaz: a francia elnök po-
litikai innovációja már most lökést adott a 
még inkább középre tartó német baloldal 
liberális elkötelezettségének. Ez sokkal 
fontosabb hír egy olyan korszakban, amikor 
a baloldali mozgalmak egy ideje képtele-
nek a megújulásra, s vagy önfeledten masí-
roznak az ön- és közveszélyes szélsőségek 
felé (Syriza, Die Linke), vagy épp önmaguk 
paródiáját valósítják meg (brit Labour). A 
mostani francia-német kibontakozás sokkal 
fontosabb egy eljövendő Európai Egyesült 
Államok létrejötte szempontjából, mint 
tűnt az, amikor először kellett számolnunk 
Emmanuel Macron megválasztásával. Kü-
lönösen egy olyan nemzetközi helyzetben, 
amikor a Donald Trump elmozdításának 
kérdése permanens napi aktualitás, s nem 

függetlenül ettől az összezárás Putyin 
Oroszországával szemben elkerülhetetlen 
evidenciának számít.
Ami a Kelet-Európához való viszonyulást 
illeti, e téren is jócskán túljutottunk azon, 
hogy egy új trend körvonalazódásáról be-
széljünk: Macron politikai eltökéltsége Or-
bánnal szemben egyértelműen kifejeződött 
rövid, de annál erőteljesebb elnöki kampá-
nya alatt, a német szociáldemokraták pe-
dig hajlanak arra, hogy az egyként korrupt 
és populista román baloldalt hasonlóképp 
ítéljék meg és el, mint Orbán Viktor Nemze-
ti Együttműködési Rendszerét. Hogy jobb és 
baloldal konszenzusa az európai alapérté-
kek és az oroszokkal szembeni közös fellé-
pés tekintetében épp előttünk kap értelmet 
és formálódik közös politikai programmá, 
az már kész ténynek számít az előzmények 
tükrében.
Macron programjának nagy próbája az 
Európa-projekt majdani sikere, de ennek 
beigazolódásához nem kell megvárnunk a 
bizonytalan jövő visszaigazolását; elnöksé-
gi ciklusának felénél – vagyis nagyjából a 
következő Európai-parlamenti választások 
időszakában, 2019-ben – már látnunk kell 
a gazdasági megújulás egyértelmű beindu-
lását, miként Gerhard Schröder volt német 
szociáldemokrata kancellár Agenda 2010-e 
is ennyi idő múltán hozta meg első eredmé-
nyeit. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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A politikai trendváltások viszont szükség-
képpen sokkal gyorsabban megvalósulhat-
nak, s e téren az Orbán Viktor és kormányá-
val szembeni közös európai fellépés első 
sikere már most iránymutatónak számít. 
Bár ebben Macron feltűnésének csak át-
tételes és szimbolikus nyomait lelheti fel 
egyelőre az elemző, de a jobb és baloldali 
összefogás a politikai centrum védelmében 
gyakorlatilag ugyanannak a szándéknak az 
eredménye, ahonnan a francia elnök elin-
dulni próbált, s ahova az európai progresz-
szió – főként a német – eljutni igyekszik.
Emmanuel Macron felemelkedése nem 
egy új korszak beköszöntének a jele; ez 
sokkal inkább volt jellemző Tony Blairnek, 
még ellenzéki vezérként 1994-ben meghir-
detett – és Anthony Giddens által ihletett 
– „harmadik utas” víziójára. Hanem egy új 
korszak elkerülhetetlenségének a tudomá-
sulvétele. Az azóta eltelt negyedszázadot 
tévelygésnek nevezni nem lenne nagylel-
kű gesztus a kortársak – és még inkább az 
utódok – részéről, de ez semmit nem von 
le azokból a veszélyekből, melyeket az el-
vesztegetett idő magában hord. Elég, ha a 
nagypolitikában Trump és Putyin fellépését 
említjük, mint a dilettantizmus és az elvete-
mültség helyi diadalát. Vagy a magyar Or-
bán Viktor, a lengyel Jarosław Kaczyński, 
a román Victor Ponta, a cseh Miloš Zeman, 
a szlovák Robert Fico stb. politikai sikereit, 
melyeket – ilyen vagy olyan formában – a 
posztszovjet zárványok: a maffiaállam és az 
oligarchikus klepto-gazdaság, valamint az 
Európa ellen működő nemzeti sovinizmus 
szégyentelen ígéretei kovácsoltak egybe. 
Hogy a kelet-európai rendszerek a Nyugat 
pénzén élősködnek, ma már egyre inkább 
evidencia, megfékezésük és a pénzcsapok 
elzárása pedig olyan lépés, mellyel a civili-
zált Európa már nagyon régen adós önma-
gának.

Ara-Kovács Attila
elnökségi tag, DK

elnök, Külügyi Kabinet

Macron  
és a harmadik út

(Folytatás a 3. oldalról)

Saját magunk
Személyes érzelmektől vezérelve írtam ezt a cikket, nem arról, amit eredetileg az újságba 

szántam. Úgy gondolom, hogy lélektelen világunk jelenségével muszáj foglalkozni, mert hiába 
a legjobb program, ha mi magunk negatív viselkedéssel állunk hozzá.

Vásárolni járok számtalan olyan élelmi-
szer áruházba, amelyiket tőlünk nyugat-
ra is megtalálunk. A választékkal nincs 
is különösebb bajom, nekem megfelel, 
viszont amikor a pénztárhoz érek, az a 
rendszer, hogy a számlázás során szinte 
lelökik az árut a rövid pultvégről, mindig 
felidegesít, és békés ember létem elle-
nére terrorista gondolataim támadnak. 
Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a 
pénztárosokat belehajtják ebbe az em-
bertelen munkatempóba. Ők nevesincs 
alkalmazottak, mi nevesincs vevők, akik 
lehetőleg minél többet fogyasszunk, és 
gyorsan menjünk a fenébe, mert egyéb-
ként csökkentjük a napi bevételt. Értem, 
mégis embertelen az egész.
A kedves olvasó most azt gondolja, hogy 
mi a fenét akarok ezzel a történettel. 
Nem vagyok multiellenes, de zavar, hogy 
nincs már olyan szegmense életünknek, 
ahol ne uralkodott volna el az emberte-
lenség. Ugyanezen cégek Európa boldo-
gabb felén élő alkalmazottai – ez is saját 
tapasztalatom – beteszik a szatyorba a 
vásárolt árut. 
Ott miért, és itt miért nem?  Ott se oko-
sabbak az emberek, mégis természetes 
ez az eljárás. A kulturális különbség 
eredményezi ezt a jelenséget: a demok-
ráciában és a diktatúrában élők életfel-
fogása közötti eltérés. Nagyon hosszú 

utat kell megtenni, hogy ez megváltoz-
zon. 
Lehetnek bármilyen tökéletes elképze-
léseink a modern Magyarországról, ha 
a társadalom nem érti, és nap mint nap 
nem cselekszik érte. Mi magunk tudunk 
a legtöbbet ártani saját álmainknak, az-
zal, hogy lélektelenül, csak a napi meg-
élhetését tesszük a dolgunkat. Tudom, 
hogy ez nagyon fontos, tudom, sokaknak 
még ez se adatik meg, de hadd mondjam 
dolgozó embertársaimnak: egy kicsit 
több lélekkel, emberséggel végezzük 
mindennapi feladatainkat!
Az Európai Unió komplex programja a 
fenntartható fejlődés keretében zajlik, 
aminek reményeim szerint pont az a 
lényege, hogy emberségesebb társadal-
mat építsünk a piacgazdaság keretein 
belül, és ne csak a profit és a megélhe-

tési kényszer hajtsa az embereket, hogy 
felelősen tudjunk gazdálkodni a termé-
szeti erőforrásokon kívül a humán erő-
forrásainkkal is. 
Valahogy az az érzésem, hogy nálunk 
– bár vannak törvények, rendeletek – a 
fenntartható fejlődésről, a lényeg nem 
jut el a társadalom tudatáig. Közhellyé 

silányul ez a két szó, mert nem értjük a 
lényegét. A többség szimpla környezet-
védelmi kérdésként értelmezi, pedig a 
XXI. század legfontosabb társadalompo-
litikai célkitűzése, gyakorlatilag életünk 
minden szegmensére kiterjed.
Az emberiség minőségi fejlődése nem-
csak technikai eszközökön múlik. Az 
ország félfeudális légkörében az iPad 
világa és a táblabírák világa egyszerre 
van jelen. 
Mintha nem történt volna semmi az el-
múlt 150 évben. Sőt, beszélő, érzéketlen 
szerszámokká váltunk. Nemcsak a hiva-
talokban, ahogy lapunk idei első számá-
ban írtam, hanem az élet minden terüle-
tén jelentkezik a lélektelenség. A „miben 
segíthetek” kötelező mantrája feldühít. 
Tudom, a mai szomorú és depressziós 
légkör nem kedvez a folyamatoknak, de 

eredményeink és álmaink megvalósu-
lása is csak úgy lehetséges, ha nagyobb 
empátiával fordulunk embertársainkhoz. 
A Demokratikus Koalíció négy mondatos 
szlogenje a következő:
 – Aki beteg, az gyógyulhasson. 
– Ha valaki ledolgozott egy életet tisz-
tességgel, akkor legyen neki tisztességes 
nyugdíja.
– Aki heti 40 órát dolgozik, az élhessen 
meg, tisztességes bért kapjon.
– Aki tanulni akar, az tanulhasson.
A szlogenek mögötti programok részle-
tesen a Sokak Magyarországa anyagban 
megtalálhatóak, amiben 350 szakember 
igyekezett megoldásokat javasolni egy 
jobb magyarországi élet megvalósítá-
sához. Mindez csak akkor vezethet si-
kerre, ha kormányra kerülés után nem 
csak föntről várjuk a megoldást, hanem 
magunk töltjük meg tartalommal, hogy 
valóban modern emberközpontú társa-
dalom legyünk.
Rajtunk is múlik, hogy pár év múlva a 
pénztáros segíteni fog-e bepakolni a 
szatyrunkba, a hivatalnok szelíd mosoly-
lyal igyekszik-e megoldani ügyeinket, az 
orvos és ápoló külön juttatás reménye 
nélkül is gyengéd lesz-e betegeinkhez, 
a tanár segíteni fog-e a lassúbb és ne-
hezebb helyzetben élő gyermekeinken. 
Folytassam még?

Hazai András
elnök, Budapest 10. vk

Az ország félfeudális légkörében az iPad világa és a 
táblabírák világa egyszerre van jelen
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Érjük utol Brüsszelt
Az Európa-naphoz kapcsolódva az Új Köztársaság Alapítvány konferenciát rendezett Európa jövője címmel, amelyen nem csupán 

az európai parlamenti szocialisták és demokraták, hanem a jobboldali Európai Néppárt is képviseltette magát, mégpedig a 
jelenlegi magyar kormány egyik legkeményebb bírálójával. A DK azt javasolja, hogy május 9. legyen munkaszüneti nap.

Új alkotmány kell

Az Új Köztársaságért Alapítvány a IV. Magyar Köztársaság közjogi rend-
szere című konferenciáján Gyurcsány Ferenc az egyik legfontosabb fel-
adatnak egy olyan új alkotmány megalkotását nevezte, ami megőrzi az 
1989-es alkotmány szellemiségét, miközben tartalmazza a rendszerválto-
zás óta eltelt 28 év tanulságait. A mostani magyar alaptörvény ugyanis il-
legitim, lényegében egypárti diktátum. Meg kell szüntetni az alaptörvényt 
ideológiailag megalapozó rendelkezéseket, el kell törölni a kormányoz-
hatóságot akadályozó szabályokat, radikálisan csökkenteni kell a két-
harmados törvények számát, el kell távolítani a független intézmények 
éléről a pártkatonákat, az új alkotmányt pedig népszavazással kell majd 
megerősíteni. A külföldön élő szavazók kérdéséről beszélve leszögezte, 
hogy az állampolgárságot senkitől nem lehet elvenni, de a voksolás jogát 
ahhoz kell kötni, hogy a szavazásra jogosultak valamennyi ideig életvitel-
szerűen Magyarországon éljenek. 
Majtényi László azt mondta, szerencsés pillanatban rendezik a konferen-
ciát, mert megjelent egy új nemzedék, egy olyan életkori csoport, ame-
lyikről mindenki azt hitte, hogy nem érdekli a politika. – Az ország már 
nem olyan, mint egy hónapja volt és ez nem is fog megváltozni.
Az Eötvös Károly Intézet elnöke úgy fogalmazott: nincs értelme a jelen-
legi alaptörvényt „toldozni-foldozni”. Ehelyett eredeti alkotmányozásra 
van szükség, amelynek során meg lehet alkotni a Magyar Köztársaság 
végleges alkotmányát - jelentette ki. A végleges alkotmányt egy olyan, 
kifejezetten erre a feladatra létrejövő alkotmányozó nemzetgyűlésnek 
kellene elfogadnia, amelyben az alkotmányos jobb- és baloldal egyaránt 
képviselné magát. A jogszabályt pedig végül szerinte is népszavazással 
kell megerősíteni.

– A DK hisz az Európai Egyesült Álla-
mok eszméjében, több együttműkö-
dést, több és erősebb Európát akar – 
mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint 
szükség van új Európai Alkotmányra, 
az európai és a nemzeti identitást 
kifejező kettős állampolgárságra, kö-
zös európai határvédelemre, kül- és 
védelempolitikára, társadalombizto-
sításra, munkajogra és benne európai 
bérekre.
– Európa nyugati fele jobban él, és 
ezt szeretnénk elérni. Magyarország 
pedig  erősebb lett az EU tagjaként 
– szögezte le a DK elnöke. Újságírói 
kérdésre reagálva az MSZP minisz-
terelnök-jelöltjéhez, Botka László-
hoz fűződő viszonyáról azt mondta: 
a demokratikus pártok közötti véle-
ménykülönbség eltörpül amellett a 
közös felelősség mellett, hogy végre 
leváltsák az Orbán-kormányt. A 444 
újságíróját egy újbudai fideszes ren-
dezvényen állítólag fideszes helyi 
politikusok részéről ért inzultus kap-
csán Gyurcsány Ferenc kijelentette: 
alávaló az, aki nem engedi be az új-
ságírókat egy kampányrendezvényre.
Frank Engel EP-képviselő, az Európai 
Néppárt kereszténydemokrata frak-
ciójának tagja kijelentette, a migrá-
ció nem krízis, hanem egy helyzet, 
amelyet meg kell oldani. – Van elég 
probléma, ne akarjuk az EU-t is prob-
lémává tenni - tette hozzá. A Fidesz 
európai pártcsaládjához tartozó po-
litikus üdvözölte, hogy a DK megpró-

bálja keresztülvinni azt az üzenetet, 
hogy az EU nem Magyarország ellen 
van. Hozzátette, hogy szeretné megy-
győzni a fideszes európai parlamenti 
képviselőtársait, tanúsítsanak újra 
európai hozzáállást, és reméli, a ma-
gyarok rájönnek arra, hogy Európá-
ban nem minden rossz. – Ideális eset-
ben Magyarországot Európai-párti 
erő vezeti – jegyezte meg az európai 
politikus.
Ulrike Lunacek, az Európai Parlament 
alelnöke, a Zöldek/Európai Szabad 
Szövetsége képviselőcsoportjának 
tagja kiállt a jelenleginél szorosabb 
integrációt jelentő Egyesült Euró-
pai Államok mellett, és hangsúlyoz-
ta, hogy a migráció problémájának 
megoldásából, a menekültek befoga-
dásából minden tagállamnak ki kell 
vennie a részét.
– Számomra érthetetlen, hogy aki 
részt vett a vasfüggöny lebontásá-
ban, hogy kelthet most félelmet a 
menekültekkel szemben – jegyezte 
meg a politikus, aki fontosnak tartot-
ta azt is, hogy Orbán Viktor ne csinál-
jon bűnbakot az EU-ból.
Josef Weidenholzer, a Szocialisták és 
Demokraták Progresszív Szövetsége 
európai parlamenti képviselőcso-
portjának alelnöke szóvá tette, hogy 
európai szintű, egységes bevándor-
láspolitikára van szükség, a dublini 
rendszer nem működik, a menekülte-
ket el kell osztani.
 Az EU jövője: perspektívák – remé-

nyek – veszélyek – 60 éves a Római 
Szerződés című konferenciát az Új 
Köztársaság Alapítvány és a Szoci-
alisták és Demokraták Progresszív 
Szövetsége EP-képviselőcsoportja 
szervezte. A konferencián előadást 

tartott Andor László volt EU-biztos, 
Göncz Kinga volt külügyminiszter és 
Eörsi Mátyás, volt külügyi államtitkár. 
Az esemény moderátora Niedermül-
ler Péter, a DK európai parlamenti 
képviselője volt.

Frank Engel, az Európai Néppárt luxemburgi képviselője, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Niedermüller Péter, a DK alelnöke, EP-képviselő, Josef 
Weidenholzer osztrák EP-képviselő, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport alelnöke és Ulrike Lunacek, az Európai Parlament osztrák 
alelnöke, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának tagja 
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Nyugati módon akarunk élni!
Mozgalmas hónapok zajlottak Zuglóban: miután a baloldal elsöprő győzelmet aratott az időközi önkormányzati 

képviselőválasztáson, a kerületi szervezet rendezte meg a DK központi majálisát. Ez volt a párt történetének eddigi legnagyobb 
és leglátványosabb majálisa. A városligeti rendezvényen Gyurcsány Ferenc pártelnök ellenzéki összefogásról beszélt,  és arról, 

hogy a háborús hangulat helyett béke és nyugalom kell az országnak.

A pártelnök, volt miniszterelnök azt 
mondta, bíznak benne, hogy egy év 
múlva ilyenkor Magyarországnak új, 
demokratikus kormánya lesz. – Azért 
küzdünk, hogy visszaszerezzük az or-
szág becsületét, a szabad élet jogát, 
megteremtsük a normális elfogadó és 
befogadó Magyarországot.
– A miniszterelnök azt állítja, hogy 
megfutamította Brüsszelt, de úgy tű-
nik, hogy az igazi sallert nem ő adta, 
hanem ő kapta, méghozzá megér-
demelten. A kormányfőnek viszket a 
tenyere, hergeli embereit, de háborús 
kabinet helyett békét és nyugalmat 
kell teremteni – jelentette ki. – Or-
bán Viktor nem a magyar választók 
és a politikai közösség érdekeit védi, 
hanem kiszolgáltatja országát idegen 
hatalmaknak. Nem minket képvisel, 
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hanem utat nyit Európa meggyengíté-
séhez. 
– Európa ne csak kulturális, hanem 
szociális közösség is legyen. Emiatt 
nyomást kell helyezni a munkaadókra, 
hogy a munkavállalók bérei – egy több 
éves folyamat végén – elérjék a nyuga-
ti szintet. Mert nyugati módon akarunk 
élni. Mindazok, akik elmennek Magyar-
országról, és külföldön vállalnak mun-
kát, nem Záhony felé tartanak, nem 
keleten, nem Oroszországban vagy 
Törökországban keresik a boldogulá-
sukat, hanem Hegyeshalom felé tarta-
nak, és a Nyugaton vállalnak munkát, 
mert tudják, hogy dolgozóként és em-
berként is jobban megbecsülik őket, 
mind itthon – jelentette ki a pártelnök, 
aki hozátette: – Az egypárti alaptör-
vény keretei között a demokratáknak 
együtt kell működniük és az együtt-
működés nem köthető semmilyen elő-
feltételhez. Gyurcsány Ferenc szerint 
Orbán Viktor miniszterelnök téved, 
ha azt gondolja, az ellenzéki pártok 
közötti viták lehetetlenné teszik, hogy 
közös erővel forduljanak szembe vele. 
Az április 23-i zuglói időközi választás-
ra utalva hangsúlyozta: a voksolás vi-
lágosan megmutatta, hogy ha együtt-
működnek, akkor győznek, nem kicsit, 
hanem nagyon. Habár a zuglóiból nem 
lehet országos következtetést levonni, 
a Fidesz valamennyi helyi választáson 
rosszabbul szerepel, mint három vagy 
négy éve, és az összes időközi parla-
menti választást elvesztette, bármit is 
mutatnak a közvéleménykutatások.

Ne higgyen a Fidesz a 
közvélemény-kutatásoknak, 

mert félrevezeti a népet, 
válaszul a nép is félrevezeti 

őket. Ugyanúgy fognak 
járni, mint 2002-ben, 

miniszterelnök úr, most is 
veszíteni fogsz!
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Miért a Demokratikus Koalíció?
• MERT a DK a legkövetkezetesebben áll ki elvei mellett és áll szemben a 

Fidesz politikájával 
• MERT a DK-nak 500 ezer szavazója és kiépített országos szervezete van 
• MERT az utóbbi 3 hónapban 450 új tag csatlakozott a DK-hoz 
• MERT a DK-nak 11.000 tagja van és 1100 településen van jelen

Ha úgy érzeD eljött a tetteK iDeje, 
aKKor csatlaKozz HozzánK! 
jelentkezz aktivistának: aktivista.dkp.hu

támogasd kezdeményezéseinket: alairas.dkp.hu
itt találsz meg minket: ittvagyunk.dkp.hu

„Aki tanulni akar,  
az tanulhasson.”

„Aki beteg,  
az gyógyulhasson.”

„Ha valaki ledolgozott  
egy életet, legyen  
tisztességes nyugdíja.”

„Aki 40 órát dolgozik,  
tisztességes bért kapjon.”

legyél te is DK aKtiVista!

Készült a DEMoKRaTiKus Koalíció megbízásából. cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. 

DK inforMációs Központ
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
Telefon:  06-21-300-1000
e-mail: info@dkp.hu • www.dkp.hu

segíts nekünk aláírásokat gyűjteni  
helyi ügyek érdekében!
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Újra kitántorog a világba egymillió emberünk?
József Attila sorai – bár ő másfél millióról írt, de nem kizárt, hogy megint annyi lesz – ismét aktuálisak. Ugyanis a KSH 

Népességtudományi Kutatóintézetének friss kutatása szerint a 18-40 éves korosztályban 680 ezren fontolgatják, 370 ezren pedig 
valóban külföldre költözhetnek a következő években.

– Ha nem buktatjuk meg, Orbán egy-
millió magyart üldözhet el az országból 
– mondja Gréczy Zsolt, a DK szóvivője. 
– A Fidesz országkiürítési programja jól 
működik, mert ha ez bekövetkezik, akkor 
az elmúlt évek kivándorlóinak legalább 
félmilliós táborával együtt az Orbán-kor-
mány alatt már egymillióan hagynák el 
az országot.
A magyar történelemben Orbán Viktor 
üldözte el a legtöbb magyart az or-
szágból és ő szakította szét a legtöbb 
magyar családot is. A több százezer 
Nyugat-Európába vágyó magyart csak 

az tarthatná vissza, ha Magyarország 
újra egy európai elköteleződésű de-
mokratikus jogállam lenne, ahol nem 
csak kuporgatni és túlélni, hanem tisz-
tességesen és európai módon élni is le-
hetséges. A DK szerint 2018-ban rend-
szerváltásra van szükség, különben szó 
szerint kiürül az ország. Mert ma is ez 
történik:

Sok urunk nem volt rest, se kába,
birtokát óvni ellenünk
s kitántorgott Amerikába
másfél millió emberünk.

Alapjogon internet  
mindenkinek

A Demokratikus Koalíció a 2018-tól Áfa-mentessé tenné az internetet. és 2020-ra 
minden településre el fogja juttatni legalább egy ingyenes köztéri Wi-Fi formájában. 

A Nemzetközi Távközlési Egyesület 2002-ben kezde-
ményezte, hogy május 18. legyen az internet világnap-
ja. Az egyesület azt tűzte ki legfőbb céljának, hogy az 
internet a világ minden pontjára eljusson, a fejlődő 
országokig bezárólag. Sajnos azonban nem kell a fej-
lődő országokig mennünk, hogy lefedetlen területet 
találjunk, ma Magyarországon is milliók élnek inter-
net-hozzáférés nélkül. Van miről beszélnünk az inter-
net világnapján.
A Demokratikus Koalíció a több, mint egy éve be-
mutatott Sokak Magyarországa programja szerint 
2018-tól Áfa-mentessé fogja tenni az internetet és 

2020-ra minden településre el fogja juttatni lega-
lább egy ingyenes köztéri Wi-Fi formájában. Olyan 
digitális Magyarországot kívánunk, ahol mindenki 
hozzáfér a tudást és tájékozódást jelentő internet-
hez, ahol Közép-Európában elsőként mindenkinek 
törvényben rögzített alapjoga lesz az internet-hoz-
záférés. A fejlődést nem adóztatni kell – ahogy Or-
bánék akarták – hanem segíteni és gyorsítani. Ennek 
szellemében a DK 2025-re 30 Mbps, 2030-ra pedig 
100 Mbps sebességű internetkapcsolathoz való 
hozzáférését biztosítana minden magyar állampol-
gár számára.

Angyal Péter: 

Út a békéhez 
(Hitvallás)

Ha majd nem  Orbán Viktor
osztja az észt és a kegyet,
ha majd a nép egyedül
mozgat meg minden hegyet,
ha majd minden ember arca
mosolyra derül,
minden és mindenki
a helyére kerül,
ha majd a gyermekeink jövője
lesz szemünk előtt a cél,
ha majd az egészséghez való jog
minden szerencsétlent elér,
ha majd minden ember számára
elérhető lesz a lakhatás,
ha majd életünk folyását
meg nem határozhatja más, 
ha majd az erkölcs
piedesztálra kerül,
s a nép már nem
tolvajok mocsarába merül,
ha majd kéz a kézben
megyünk az úton tovább, 
ha majd együtt énekeljük 
az EMBERISÉG dalát,
ha majd teljesülhet a remény,
s nem csak a jog és kötelesség
lesz a legfőbb erény,
akkor elönti végre szívünket a SZERETET,
mely lelkünk békéjéhez
biztosan elvezet. 
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Nyugat és kelet között választunk

Lezüllesztik a fővárost

Folytatódik a DK országjárása, Gyurcsány Ferenc pártelnök nemrég Nyíregyházán és Veszprémben járt, ahol arról beszélt a több 
száz fős közönség előtt, hogy jövő évi választás történelmi tétje az, a nyugati világhoz való tartozást vagy a keleti despotizmust 

választja-e Magyarország.

Miközben a hármas metró változatlanul életveszélyes, a méregdrága régi-új 
szerelvény folyton leáll, és már a szemétszállítással is gond van, most épp a 
közkedvelt koncerthelyszínt, a Budapest Parkot tervezték bezárni, ráadásul 

szocialista javaslatra de a felháborodás láttán meghátrált a kerület és a főváros is.

A DK az európaiságot választja, olyan 
világot, amikor “nem mondják meg fent-
ről”, hogyan kell gondolkodni – jelentet-
te ki veszprémi lakossági fórumán Gyur-
csány Ferenc, hozzátéve: nem csupán 
választást akarunk nyerni, normális Ma-
gyarországot akarunk teremteni. Ahogy 
korábban is többször elmondta: – Fele-
lőtlen ellenzékből felelőtlen kormány 
lesz, ezért bölcsességre és óvatosságra 
intek mindenkit az ígérgetések terén.
– Népszerű ígéret lenne, de nem telje-

síthető a tizenharmadik, tizennegyedik 
havi nyugdíj, azonban ha nő a gazdaság, 
a bevételek egy részét nyugdíjprémium-
ra kellene fordítani, a nyugdíjakat pedig 
a nyugdíjas fogyasztói kosárral kellene 
indexálni.
Arról is beszélt, hogy Magyarországon na-
gyon gyenge a munkavállalók érdekkép-
viselete, a kormány pedig magukra hagy-
ta az embereket. Évi 5-6-7 százalékos 
béremelésre lenne szükség és arra, hogy 
emberszámba vegyék a munkavállalókat.

A migrációról szólva a pártelnök hang-
súlyozta: senki sem akarja számolat-
lanul beengedni a menekülteket az 
országba, alig több mint 1100 migráns 
tartózkodik legálisan Magyarországon, 
ők nem akarják elvenni keresztény ha-
gyományainkat. A jelenlegi hatalom 
csupán a félelmet korbácsolja fel az 
emberekben, hogy aztán megmentőként 
tűnhessen fel.
Gyurcsány Ferenc szavai szerint a ma-
gyar miniszterelnök köztörvényes bűnö-

ző, akinek olyan pénzügyi tranzakciók-
ban van szerepe, melyek törvényellene-
sek. Hozzátette, azon dolgozik, hogy az 
ezt bizonyító dokumentumok a kezében 
legyenek.
Kitért arra is: a baloldal pártjai között 
lesz megállapodás a választási együtt-
működésről, ami azonban nem lesz 
teljes körű, a pártok külön listán indul-
nak majd. A Jobbikkal való választási 
együttműködést pedig egyértelműen 
kizárta.

A budapesti szemétszállítás hónapok óta veszélyben 
van, mert Tarlós István főpolgármester alatt az FKF is 
elveszítette a bevételeit, amelyet már a tavaly létreho-
zott állami “nemzeti kukaholding” szed be. A főpolgár-
mester nem azt a megoldást látta a legkézenfekvőbb-
nek, hogy a kormánynál verje az asztalt a Budapesttől 
elvett milliárdokért, inkább kinevezett az FKF élére egy 

volt kémelhárítót, Göbölös Lászlót. Hogy ennek mi ér-
telme van, azt talán maga Tarlós István sem tudja, hi-
szen a továbbra is fennálló többmilliárdos hiány 
a szemétszállítás leállását eredményez-
heti. Márpedig ha odáig fajul a sze-
métszállítás válsága, hogy az FKF 
a szelektív hulladékot sem lesz 
képes elvinni, akkor az EU 5 mil-
liárd forintra is megbüntetheti 
hazánkat. Amit persze azoknak 
a zsebéből fognak kifizetni, 
akiknek szeméthegyek között 
kell majd járniuk Budapest ut-
cáin.
–  Tarlós István ismét cserbenhagy-
ta Budapestet, a Fővárost heteken be-
lül ellepheti a szemét – mondta Gy. Né-
meth Erzsébet, a DK fővárosi képviselője. – Ha 
Tarlós felelős főpolgármester lenne, és nem a Fidesz 

pártkatonája, akkor addig verné az asztalt a szemét-
szállítástól elvett milliárdokért, amíg a kormányban 
ülő párttársai azt vissza nem adják. A DK szerint sem 
egy kém, sem semmilyen más káder nem fogja meg-
akadályozni, hogy az EU megbüntesse hazánkat, ha a 
Fővárost ellepi a szemét. Gy. Németh Erzsébet arra a 
sajtóhírre is reagált, amely szerint Ferencváros szoci-

alista önkormányzati képviselője, Pál Tibor azt java-
solta, a Budapest Park helyén P+R parkoló legyen, a 

kezdeményezést pedig támogatja Bácskai János 
(Fidesz-KDNP) IX. kerületi polgármester is. 

 – A Fidesznek azért tetszik az MSZP-s 
javaslat, mert így kicsinyesen visz-

szavághat a Soros-ügynöknek 
bélyegzett fiataloknak – értékelt 
Gy. Németh Erzsébet, arra szó-
lítva fel az MSZP-t, ne legyen a 
Fidesz cinkosa. Nagypál Anikó, 
a párt választókerületi elnöke 

Fidesz–MSZP-koalícióról beszélt 
a ferencvárosi önkormányzatban. 

Mint mondta, a Budapest Park nem 
zavarja a lakókat és cégeket, csak a 

kerületi Fidesz és MSZP szemét szúrja, 
pedig tömegeket vonz és színvonalas koncer-

teket ad egész nyáron.

A Fidesznek azért tetszik az MSZP-s javaslat,  
mert így kicsinyesen visszavághat  

a Soros-ügynöknek bélyegzett fiataloknak

Marton Levente: 

Ház-váz, ház-vár

Áll már a ház
A fák, a deszkák
Szonátája lett a ház
Még nem egész, még csak egy fél
Karcolat, ábra, ház-váz
A szögek, ablakok, ajtók, padlók
már egy dallamot dúdolnak, párkány
nő a terasz köré, vagy talán páfrány
Aztán erősebben áll a ház
Több mint vázlat, szinte festmény
Már-már ház-vár
Jó lesz szeretni benne esténként
Szombat lesz minden nap
Néha hétfő is, ha kell
S itt elviselhető a fanyar kedd.

Háború

Egy rövid Boris Vian-regényrészlet 
tekergőzött a levegőben
Kertben ültünk, 
ránk ereszkedett a szövegszeplő
Háború halkult, ördög dörgött
Isten menekült hozzánk halálra váltan
Élnikész katonák hevertek sáncba zártan

Istent a pincébe rejtettük
Miközben kígyó rikolt, sátán víjjog
Mondat örvénylett a levegőben
Kertben ültünk, nem neszeztünk
A gonosz járkált folyton, ki, be
A pincénkben sírdogált az isten
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Egy nagyon aktív aktivista
Ő a legtöbbet akciózó vidéki képviselő – írja a székesfehérvári Ráczné Földi Juditról a Magyar Narancs.  

A DK új elnökségi tagjával készített interjúból szemléztünk.

A Szabadság téri tüntetés éjjelén kidekorálta Orbán Vik-
tor házának kerítését. Azért volt egyedül, mert más nem 
mert felmenni a Cinege utcába, vagy a DK nem tudott az 
egészről?
Földi Judit: Önálló akció volt, a pártvezetésnek hivatalo-
san nem jelentettem be, de amúgy volt két kísérőm. Az 
egészet akkor találtam ki, amikor a CEU-botrány miat-
ti első tüntetésen sétáltam, ott láttam, hogy a fiatalok 
EU-s jelképekkel teli táblákat is vittek magukkal. Ezután 
a Google Earth-ön megnéztem, van-e a miniszterelnök 
házán bármilyen, magyar vagy uniós zászló, mert mint is-
mert, utóbbit a Parlament épületéről Kövér László lesze-
dette. Láttam, hogy Orbán budai házánál nincs semmi-
lyen zászló, gondoltam, adok neki egyet. Bár először arra 
gondoltam, majd Felcsúton az egyik Videoton-meccsen 
kapja meg a lobogót, ahol el is mondhatom neki szemé-
lyesen, hogy ideje lenne, ha abbahagyná ezt az undorító 
oroszbarát politikát. De ha ezt ott teszem meg, akkor tuti 
kivezetnek, én meg fehérváriként szeretek meccsre járni, 
a szurkoláson túl azért is, hogy lássam, kik rajongják kör-
be a páholyban Orbánt. Végül maradt a miniszterelnök 
budai háza, ahol – nagy meglepetésemre – kezdetben 
semmi sem zavart abban, hogy kiragasszam azt a néhány 
transzparenst, majd kitűzzem az uniós zászlót. A DK-ban 
egyébként van egy olyan megegyezés, miszerint politiku-
sokat és a családtagjaikat nem zavarunk a lakásaiknál, 
de muszáj volt tudtára adni Orbánnak, hogy egy olyan 
országot vezet, ahol népszavazáson döntöttek az uniós 
csatlakozás mellett, és ehhez mérten kellene képviselnie 
az embereket. Felmegy bennem a pumpa, amikor látom, 
hogy a kormányfő folyton harcolni akar kitalált ellensé-
gekkel, most éppen Soros Györggyel és az EU-val. Lega-
lább egy kicsit európai lehetett arra a néhány tíz percre, 
amíg kint maradt a zászló a kerítésén.
Hogyhogy nem volt ott senki? Korábban arra is volt pél-
da, hogy a TEK lezárta Orbán Viktor házának környékét.
Fogalmam sincs, gondolom, a tüntetés miatt inkább 
másra koncentráltak a rendvédelmi szervek. Pedig a 
kerítésnél található bódéba be is kopogtam, ott szokott 
lenni egy őr, de vagy nem jött ki, vagy éppen nem volt 
bent senki. Persze, egy idő után megjelentek fura alakok, 
két-két ember többször elsétált az utcában, közben te-
lefonáltak. Később jött egy furgon, amin volt egy „távfel-
ügyelet” felirat, forgalommal szemben haladt az egyirá-
nyú utcában, és nyilván a térfigyelők sem a városházára 
vannak bekötve. Ekkor már elindultam visszafelé, hogy 
később mi történt, nem tudom. Az is lehet, hogy láttak, 
csak nem akartak elvinni, mert akkor nagyobb botrány 
lett volna az egészből.
2015-ben a miniszterelnök édesapjának székesfehérvári 
háza előtt is tüntetett.
Nem akartam én Orbán Győző vasárnapi nyugalmát 
megzavarni, azért mentünk oda néhányan, mert a család 
egyik cége oda volt bejegyezve. Ekkor azért tüntettünk, 
mert Orbánék Gánt-Gránáson egy hulladékfeldolgozót 
akartak, ott, ahol több százan egy csodálatos környe-
zetben és nyugalomban élhetik a napjaikat. Erre ők gon-
doltak egyet, hogy nekik ez jó biznisz, kit érdekelnek az 
emberek? Ez volt az egyik első megmozdulás az ötletük 

ellen, és végül a tiltakozások, illetve a médianyomás ha-
tására meg is hátráltak. De soha nem felejtem el Orbán 
Győző arcát, amikor kijött, miközben a felesége kame-
rával vett minket. Nem tetszett nekik, hogy azok mellé 
álltam, akiknek el akarták lehetetleníteni az életét.
Több hasonló megmozdulása volt, elég, ha csak a tavalyi 
esetet említjük, amikor a felcsúti kisvasút elé feküdtek, 
de Fehérváron láncolta már oda magát a Hóman-szobor 
tervezett helyére. Az ilyesfajta tiltakozást tartja haté-
konynak?
Mit érnék el azzal, ha kiállok, jó esetben van előttem egy 
mikrofonállvány, egy-két újságíró, és elmondom maga-
mét, kapok fél percet a híradóban, tíz sort egy-két helyi 
online oldalon? Nem mondom, hogy minden ügyben ezt 
kell csinálni, de kit érdekel az, ha összehívok egy sajtó-
tájékoztatót, elmondom megint a tegnap esti híreket, 
vagy azt, hogy Orbán Viktor elveszi a gyerekeink jövő-
jét, tönkreteszi és elszigeteli az országot. Ez már ebben 
a formában annyira nem érdekli az embereket, Orbánt 
meg aztán végképp nem hatja meg, rá nem hat a szép 
szó. Nem ezért politizálok, nem ezért viszem vásárra a 
bőröm, de nem is a két perc hírnévért, hanem elsősorban 
azért, hogy a Fidesz tudja, hiába akarja, nem tehet meg 
mindent következmények nélkül, és ami fontosabb: így 
próbálok bátorságot adni az embereknek ahhoz, hogy 
merjenek megszólalni, legyenek bátrabbak, hadd tudják 
meg Orbánék, mennyien elégedetlenek a munkájukkal. 
Hiszem, ha az emberek látják, hogy van egy fiatal nő, aki 

bátor és kiáll értük, akkor megmozdul bennük is vala-
mi, és ha nem is most rögtön, de ha eljön az ideje, igen-
is határozottabbak lesznek, és ki mernek majd állni az 
igazukért és mindazért, amivel átverte őket a Fidesz. Ha 
máshol nem, majd a szavazófülkékben.
Vannak ezeknek az akcióknak kézzelfogható eredmé-
nyeik?
Persze, Orbán Győző mégsem épít zajos és poros hulla-
dékfeldolgozót a Vértes lábánál, és egy kőkemény, majd’ 
fél évig tartó küzdelem árán elértük, hogy Székesfehér-
váron ne emeljenek szobrot a köztudottan antiszemita 
Hóman Bálintnak. Utóbbi eset is elképesztő: a fehérvári 
önkormányzaton kívül az Igazságügyi Minisztérium 15 
millióval támogatta a szoborállítást, amelyet ugye meg-
akadályoztunk, de a pénzt az állam nem is kérte vissza. 
A tárcánál azt mondják, hogy azért nem, mert a művész 
elkészítette a szobrot, őt ki kell fizetni. Egészen abszurd 
ez a történet.
Másként kezelik, amióta Mészáros Lőrinc érdekeltségé-
be került a Fejér Megyei Hírlap?
Egyértelműen, bár a tulajdonosváltás utáni első városi 
közgyűlésre eleve úgy ültem be, hogy nyomtattam egy 
pólót, ennek az elejére az volt írva, hogy „Sajtószabad-
ságot!”, a hátulján pedig a „Népszabadság” felirat szere-
pelt. Lehet, ezzel is kihúztam a gyufát, de azóta látható, 
hogy olykor megjelenek, de ha Mészáros Lőrinccel vagy 
Orbán Viktorral és családjával kapcsolatban mondok va-
lamit, annak nyoma sincs a hírlapban.
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Együtt főztünk Dunaújvárosban

Lassan hagyománnyá válik, hogy a DK választókerületi szervezetei nyár elején össze-
gyűlnek egy jóízű közös főzésre Dunaújvárosban. A Mezei Zsolt és Besztercei Zsolt 
által szervezett vidám dzsemborin megjelent Vadai Ági, Niedermüller Péter és Varjú 
László DK-alelnökök, Gréczy Zsolt szóvivő, az országos elnökségből Gy. Németh Er-
zsébet, Ráczné Földi Judit, Ara-Kovács Attila, és Vágó István. A remek ételek mellett 
volt táncbemutató, sodrófahajító-verseny a hölgyeknek, és találóan a “melyik út ve-
zet itt Felcsútra, paraszt?” névre kesztelt vetélkedő is, uraknak.

Újpesten is főzött a DK-s csapat 
a kerületi rendezvényen

A Berényi Erzsébet vezette vk csapata kiváló sült húsok mellett gőzölgő bablevessel 
és borjúpörkölttel készült, amelyek remekül sikerültek, a folyton fenyegető esé ás 
szél dacára is. A rendezvényt meglátogatta Varju László, a DK alelnöke is.
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Erősödünk
Vetélytársaink azt követelik, hogy álljon félre az DK elnöke. Érthető, hiszen 
alaposan megkönnyítené az ő munkájukat. Azt mondják, Gyurcsány miatt nem 
szavaznak ránk. Fene érti akkor, hogy Zuglóban az MSZP-vel (meg a Párbe-
széddel és az Összefogás Zuglóért Egyesülettel) közös jelöltünk hogyan kap-
hatott egymaga több voksot, mint az összes többi induló együttvéve, pedig 
még személyesen maga Gyurcsány Ferenc is kampányolt mellette a kerület-
ben, s ez mégsem volt akadálya annak, hogy a baloldali jelöltre voksoljanak. 
Tavaly ősszel Dunaújvárosban a DK jelöltje majdnem háromszor annyi szava-
zatot kapott, mint az MSZP-jé, nemrég Debrecenben a szocialisták még az 5 
százalékot sem érték el, miközben a DK hozta a 10 százalékot. 
Eddig, ahol a DK külön indult – kezdve a 2014-es európai parlamenti válasz-
tásokkal – vagy az MSZP-vel azonos, vagy az övékét messze meghaladó ered-
ményt ért el.
Pontosan tudjuk, hogy nem a szocialistákat kell legyőzni, sőt, együttműködni 
kell velük, na de nem is a DK követelte, immár nem egyszer, hogy vonuljon 
vissza a másik párt elnöke! A baloldali belháborúnak csak vesztesei lesznek, 
de nyilván a háború elindítójának lesz nagyobb a felelőssége és a vesztesége, 
mint az máris megmutatkozik. 
Számunkra öröm, hogy a DK erősödik. Ha tovább erősödünk, remélhetőleg 
végre abbamaradnak a politikai tisztánlátás hiányáról tanúskodó visszavonu-
lási felszólítások. Mert egy kisebb párt elnökét sem illendő csak úgy simán 
lelépésre szólítani fel, de egy nagyobbét meg pláne. És nagyobbak leszünk.
 –ML–

Mit titkol Orbán Viktor?
Ha egy régen még nyugatos, erősen antikommunista politikus lassan komplett ideo-
lógiaváltáson megy keresztül, liberális demokratából illiberális, autoriter vezető 
lesz, aki az antikommunista szólamok gátlástalan pufogtatása mellett – pártjában 
még a pápát is lényegében kommunistának tartják – szoros kapcsolatot ápol a poszt-
kommunista orosz elnökkel, nos, akkor felmerül az emberben a kérdés, hogy miért 
is? Mert beleszerelmesedett a hatalomba? Vagy mert zsarolják? Vagy a kettő együtt? 
Mindegyik változat elképzelhető. Egy biztos, Orbán Viktor nem jelent meg az or-
szággyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén, ahova beidézték. Azt is tudjuk, 
hogy Orbán Viktor az egyetlen miniszterelnök 1990 óta, aki nem esett át nemzetbiz-
tonsági ellenőrzésen, a többi kormányfő mind töltött be olyan tisztséget, ami miatt 
el kellett végezni az ellenőrzésüket. 

Egy gyöngyösi MSZP-s  
képviselő a DK-ba igazolt

Dr. Szén Gabriella, gyöngyösi önkormányzati képviselő az MSZP-ből a Demokrati-
kus Koalícióhoz igazol. Az önkormányzati választáson a 8-as egyéni körzetet nyerő 
jogász-szociálpolitikus az MSZP–DK–Együtt közös jelöltjeként nyerte el mandátu-
mát, a szocialista párt tagjaként. Munkáját a jövőben a közös frakció tagjaként, de a 
Demokratikus Koalíció párttagjaként folytatja.

Visszavesszük a lopott pénzeket

A Direkt36 írta meg, hogy az Or-
bán-család közvetett módon, beszál-
lítóként is jutott EU-s fejlesztési pén-
zekhez. Orbán Viktor édesapjának 

cégei, a Dolomit Kft., a Nehéz Kő Kft. 
és a Gánt Kft. is milliárdokért vittek do-
lomitot és betonelemeket azokhoz a 
beruházásokhoz, amelyeket régebben 

Simicska Lajos, az elmúlt két évben 
pedig Mészáros Lőrinc nyert el a kor-
mánytól. Orbán tehát egy közbeszer-
zésen kétszer is pénzt keres: egyszer 

amikor Mészáros megnyer egy pályá-
zatot, egyszer amikor Mészáros az Or-
bán-családtól rendel betonelemeket.
A Mészáros Lőrinchez került pénzek-
hez képest persze csak apró, amit az 
Orbán-család beszállítóként tehe-
tett zsebre. Mészáros Lőrinc, Orbán 
strómanja mára az 5. leggazdagabb 
magyar lett, aki pénzből mindent fel-
vásárolt az országban, amit csak lehe-
tett: szállodaláncot, 192 újságot, TV-t, 
erőművet és a fél Balatont.
A Demokratikus Koalíció szerint a 2018-
as választás arról is szól, hogy felhatal-
mazást kapunk-e az emberektől az el-
lopott EU-s milliárdok visszaszerzésére. 
A DK a kormányváltás után vissza fogja 
venni az Orbán-családhoz juttatott köz-
pénzeket. Sem Orbán Viktor, sem Orbán 
Viktor apja, sem Orbán Viktor öccse, 
sem Orbán Viktor strómanja nem tart-
hat meg olyan közpénzeket, amelyeket 
az EU Magyarországnak és a magyar 
vállalkozásoknak szánt. Szégyen, hogy 
a teli szájjal brüsszelező miniszterel-
nök a Brüsszelből Magyarországnak 
küldött pénzekből lett milliárdos.

Gréczy Zsolt,
szóvivő, DK
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Steaksaláta
Szeretem a salátákat, mondom ezt, mind gyógyíthatatlan húsevő. De épp emiatt, elvárom, hogy a salátákban legyen valami 

izmosabb – értsd húsos – alkatrész is, az se baj, ha abszolút kisebbségbe szorul a salátaalkatrészek arányához képest, de azért 
legyen. Mivel odavagyok a steakért, és szeretem a salátát is, összehoztam a kettő kombinációját. Nem túl bonyolult ötvözetről 

van szó.

A steaksaláta akkor született meg, amikor egy laza dél-
utánra három vendéget vártam, ami velem együtt négy 
adagnyi könnyű, kései ebédet feltételezett. Azonban csak 
a tárgynapot megelőző késő este döbbentem rá, hogy csu-
pán egy szelet marhahátszín van a fagyasztóban, másnap 
pedig nemzeti ünnep, ergo minden zárva van, ami meg 
netán nyitva, ott legfeljebb kisüveges kevertet lehet ven-
ni, marhahátszínt viszont fölöttébb ritkán, mert a törzskö-
zönség ezt nemigen igényli. 
Lázas töprengésbe kezdtem, és azonnal sutba vágtam a 
zelleres krumplipüré ötletét, és terveket szőttem, hogy 
miként vendégeljek meg három embert, amúgy bibliai 
módra, ahol egy egész sokaság lakott jól egy kenyérből és 
két halból. De abban az időben hemzsegtek a csodatevők, 
manapság rájuk nem lehet számítani, de egy Jézushoz 
mint a legfőbb illetékeshez elsuttogott rövid fohász ered-
ményeképp meglett a megoldás. Salátaalapanyag volt bő-
ven a hűtőben, csak a húst kellett valahogy sokszorosítani. 
Mivel három hölgy jött vendégségbe, bíztam benne, hogy 
nem keményvonalas steakfogyasztók, ugyanis azt már na-
pokkal előbb belengettem előttük, hogy remek argentin 
steaket fogok felszolgálni, a hátraarc komoly presztizs-
veszteséggel járt volna, így viszont mindössze azt koc-
káztattam, hogy a hús mérete alapján fösvénynek tarta-
nak. Bár ezt könnyen ki lehet magyarázni az egészséges 
étrenddel, meg ilyesmivel. Szerencsére salátaöntetben jó 
vagyok, a nagymesteri fokozat előtt állok, s ez talán feled-
teti a húshiányt.
A megoldás kulcsa egyébként csak annyi, hogy egy igazi 
steak poivre-t, azaz borsos steaket kell készíteni, sok-sok 
durvára tört borssal – ehhez mozsarat kell használni, mert 
a daráló még a nagyobb fokozaton is túl finomra darál, 
attól meg kellemetlenül csípős lesz a steak, mivel a bors 
csak durvára törve lesz szelíd-édeskés sütés közben. A 
vékony szeletekre vágott steak megkoronázza a salátát, 
épp annyi nehzkességet adva a saláta könnyedségéhez, 
amennyi kell. A citrom és a hússzaft pedig minden hiányt 
elfed. 

De miért is lenne itt bármiféle hiány?!

1 szelet marhahátszín (kb. 15-20 dkg)
1 citrom
1 evőkanál szemes feketebors
1 fej bármilyen saláta
10-15 szem koktélparadicsom
2 “tv” paprika
0,5 dl olívaolaj
2 fehérborecet
1 kiskanál reszelt parmezán
kevés só

1. Egy kevés olívaolajjal vagy vajjal kenjünk ki egy vastag 
aljú (legjobb, ha öntöttvas) serpenyőt, és forrósítsuk fel, 
míg szinte füstöl. A páraelszívót kapcsoljuk be vagy nyis-
suk ki az ablakot. Legjobb, ha mindkettőt.
2. A hússzeletet forgassuk bele alaposan a durvára tört 
borsba, mintha paníroznánk. Fektessük a forró serpenyő-
be, és egyik oldalán 3, a másikon 2 percig süssük. Ezzel 
közepesre sütjük, de a sütési idő függ a serpenyőtől és a 
hús vastagságától is, ezért érdemes nyomogatni: ha kezd 
keményedni, azonnal kapjuk ki a serpenyőből.
A steaket csomagoljuk alufóliába, locsoljuk meg fél cit-
rom levével, hintsük meg kevés sóval, s pihentessük 10 
percet, hogy a nedvek jól átjárják, közben meg készítsük 
el a salátát.
3. A saláta elkészítése lényegében a vinaigrette megalko-
tását jelenti, mert a koktélparadicsomok kéttészelése, a 
salátalevelek összetépkedése és a paprika felkarikázása 
nem igényel komoly munkát. A vinaigrette jelentőségét 
azonban nem szabad lebecsülni, mert ettől lesz saláta a 

saláta, különben csak egy tál aprított zöldséget csócsá-
lunk. A parmezános-citromos öntet úgy készül, hogy a 
merülőmixer keverőpoharába öntöm az olívaolajat, a fe-
hérborecetet, a másik
fél citrom átszűrt levét és a parmezánt, majd a mixerrel 
homogénre turmixolom az egészet. Matt sárga színű, 
sajtos-citromos illatú öntet keletkezik így, amelybe még 
tehetünk kevés fehérborecetet, attól függően, hogy meny-
nyire szeretjük savanykásan. Érdemes megjegyezni, hogy 
az öntet akkor jó, ha önmagában kóstolva kissé savany-
kásabbnak érezzük a kelleténél, mert a salátával együtt 
fogyasztva épp így lesz tökéletes.
4. A salátát csak találás előtt keverjük össze az öntettel, 
a húst vékonyan szeleteljük fel, osszuk szét a négy tányér 
salátán, és a fóliában összegyűlt levet is bátran locsoljuk 
rá.
Ha friss baguettet törünk mellé, senki sem marad éhen. 
Főleg akkor nem, ha csokitortát is tálalunk utána, de az 
már egy másik ételmese.
(Mivel ez a bizonyos ebéd ünnepnapon zajlott, friss ba-
gettet sem tudtam venni, de van egy jó módszer a bagett 
életre keltésére, hiszen tudjuk, hogy a bagett kérészéletű; 
ha nem esszük meg frissen, akkor nemsokára morzsálódik 
és porlik, galambeleséggé alakul át. Az egynapos bagett 
viszont újra fogyaszthatóvá válik, amennyiben hosszában 
felmetsszük, de nem vágjuk teljesen át, a résbe vajdarab-
kákat teszünk, aztán jól becsomagoljuk alufóliába, és 5-6 
percre betesszük 150 fokos sütőbe. A vaj elolvad, a bagett 
felfrissül, s ha nem is lesz éppen olyan, mint újkorában, 
bőven átlépi az élvezhetőség küszöbét.)

Marton Levente
www.asztaltanc.hu
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