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Sikerre visszük a DK-t 2018-ban!
Lezajlott a DK tisztújító kongresszusa, felsorakozott az a csapat, amely a választásokra készíti fel a pártot. 

Amely a jelek szerint egyedül fog nekivágni a megmérettetésnek – nem mi akartuk így, nem mi akarjuk így –, 
bár remélhetőleg az egyéni körzetekben csak egy-egy erős baloldali jelölt fog indulni – mint ezt Gyurcsány 

Ferenc újraválasztott pártelnök megfogalmazta. Ez pedig nem rajtunk múlik. Ahogy eddig sem rajtunk múlt.

El kellene már fojtani a régi 
sérelmeket, mert nem a múlt 

harcait kell folytatni, hanem a 
jövőét. Közben meg ellopták 

az országunkat. Most is lopják.

– Az a dolgunk, hogy romlásból virágzásba 
fordítsuk Magyarországot. Mert romlás van 
ott, ahol törvényszerű lett a lopás, romlás van 
ott, ahol százezrek éheznek, romlás van ott, 
ahol a miniszterelnök etnikai homogenitásról 
beszél, és romlás van ott, ahol a legfontosabb 
kérdésekben a kormány nem meri megkér-
dezni polgárai véleményét – kezdte kongresz-
szusi beszédét a pártelnök. Gyurcsány Feren-
cet 98 százalékos többséggel választották 
újra, ráadásul a tagok közvetlen szavazatai-
val, ugyanis a Demokratikus Koalíció tovább-
ra is az egyetlen olyan párt Magyarországon, 
ahol az elnököt a tagság választja meg. 
– Ezt a romlást szeretnénk virágzásba fordí-
tani. El kellene már fojtani a régi sérelmeket, 
mert nem a múlt harcait kell folytatni, ha-
nem a jövőét. Közben meg ellopták az orszá-
gunkat. Most is lopják. Le akarom szögezni, 

senki se higgye, hogy egy baloldali kormány 
esetén itt boszorkányüldözés lesz! Mi nem a 
boszorkányokat fogjuk üldözni, hanem a tol-
vajokat. Bár én időnként már nem is tolvajo-
kat látok itt, hanem ördögöket… De a jogot 
minden esetben be fogjuk tartani, másképp 
nem lennénk különbek, mint ők.
Az elnök elmondta: látja a kételkedőket, 
mindazokat, akiknek megingott a hitük a 
demokráciában, mind Európában, mind a 
tengerentúl. Erre az az egyik válasz, hogy 
demokratizálni kell a demokráciát. 

– Egy új, természetesen a Demokratikus 
Koalíció részvételével működő baloldali 
kormány nem hazug konzultációkat fog 
folytatni, hanem a nemzet sorsát érintő iga-
zán nagy döntések előtt kikéri a nép véle-
ményét.
– Mi megátalkodott európaiak vagyunk, 
hiszünk egy majdani Európai Egyesült Álla-
mok lehetőségében, hisszük, hogy együtt 
erősebbek vagyunk, és együtt jobban helyt 
tudunk állni abban a globális versenyben, 
amelyben az USA és Kína a versenytársunk. 
És jobban hiszek az euróban, mint a forint-
ban. Nem azért, mert hazaáruló vagyok, 
hanem azért, mert épeszű. Mert látom a 
hatalmas eredményeket, amelyeket Európa 
elért, miközben a mi jegybankelnökünk ösz-
szeesküvés-elméleteket vizionál.

Folytatás a 2. oldalon



Türelmünk végtelen, de az idő elfogyott

Senki se higgye, 
hogy egy baloldali 
kormány esetén itt 

boszorkányüldözés lesz! 
Mi nem a boszorkányokat 

fogjuk üldözni, hanem 
a tolvajokat. Bár én 

időnként már nem is 
tolvajokat látok itt, 
hanem ördögöket…

– Hiszek az európai értékekben, és inkább 
egy fél Michelangelo, mint három Magyar 
Művészeti Akadémia-elnök – mondta 
Gyurcsány Ferenc, majd rátért a Demok-
ratikus Koalíció legfontosabb ajánlataira 
a szavazóknak. 
Ezt négy pontban foglalta össze a Sokak 
Magyarországa című program alapján, 
melyet kormányprogram szintűnek ne-
vezett:
–  aki egész héten dolgozik, annak legyen 

tisztességes fizetése
–  aki ledolgozott egy egész életet, annak 

legyen megbecsülést jelentő nyugdíja
– aki beteg, az gyógyulhasson
– aki tanulni szeretne, az tanulhasson
Ezek a fontos dolgok, nem pedig a pártvi-
ták – tette hozzá. – Tudom, milyen a sze-
génység. Emlékszem a karácsonyfa nélkü-
li karácsonyjaimra. De én ki tudtam törni. 
Most pedig azt akarom segíteni, hogy so-
kan ki tudjanak törni. És ne feledjük, hogy 
2002 után, a baloldali kormányok idején 
sok olyasmi történt, amire büszkék lehe-
tünk: mi adtunk nyugdíjkorrekciót, fizetés-
emelést, mi adtunk ingyen tankönyveket, 
utak, orvosi rendelők épültek. Amire ma 
oly büszke Debrecen, annak java része a 
baloldali kormányoknak köszönhetően 
épült meg. Ezeket a sikereket nem adjuk, 
akár a kormány akarja elvitatni, akár az 
ellenzék!
– A türelmünk végtelen, de az idő elfo-
gyott. Több hónapnyi türelmes várakozás 
után kiderült, hogy miként készül a De-
mokratikus Koalíció a 2018-as választá-
sokra. A győzelem kulcsa a demokratikus 

ellenzéki pártok együttműködése, ennek 
jegyében javasoljuk, hogy valamennyi 
választókerületben az „egy az egy ellen” 
politikáját folytassuk. Tudomásul vettük, 
hogy Botka László vezetésével az MSZP 
önálló listán fog indulni, és mi is eszerint 
fogunk eljárni. Ezzel lehetővé válik, hogy 
egyrészről bemutassuk saját politikai al-
ternatívánkat kompromisszumok nélkül, 
másrészt pedig eleget tegyünk az együtt-
működés kötelezettségének. Nincs sértő-
dés, nincs féltékenység vagy harag, törté-
nelmi felelősség van.  Jelöltjeink készen 
állnak a megmérettetésre, a párt vezetése 
készen áll arra, hogy a többi demokratikus 
ellenzéki párttal folytatott megbeszélé-
seken megállapodjon arról, hogy melyik 
választókerületben ki indít jelöltet, akit 
minden más párt is támogatni fog. 
A pártelnök később megköszönte az ed-
digi elnökségi tagok munkáját: – A De-

mokratikus Koalíció ötéves fennállásának 
legeredményesebb két évét zártuk le. Kí-
vánom, hogy az új tagok segítsenek ben-
nünket a sikeres választási szereplésben. 
Mivel egy sikeres párt készül a választásra, 
és sikerre is fogjuk vinni a DK-t 2018-ban!
A kongresszus egyik kedves pillanata volt 
Czinege Imrének, az Etikai Bizottság lekö-
szönő elnökének a beszéde, aki így fogal-
mazott: 
– Volt, aki megkérdezte már tőlem, ki is 
az Etikai Bizottság elnöke? Ez azt mutat-
ja, hogy az Etikai Bizottságnak egy akkora 
párt esetében, mint a Demokratikus Koa-
líció, nincs sok dolga. És ez jó. Leköszönő 
elnökként szeretném, ha így is maradna. 
Ennek érdekében annyit tanácsolnék: sen-
ki se tegyen közzé hirtelen felindulásból 
közleményeket, Facebook-posztokat. Hig-
gadjon előbb le, mert az többnyire békes-
séghez vezet.



Megkérdeztük az alelnököket…
A tisztújító kongresszus újra bizalmat szavazott a Demokratikus Koalíció alelnökeinek.  

Ennek kapcsán a DK Hírek egy kérdést tett fel az öt alelnöknek: – Milyennek látjátok a választásokig előttünk 
álló egy évet, benne a DK szerepével, illetve a ti politikai terveitekkel, elképzeléseitekkel?  

Az elnökségi tagokat a következő, nyomtatott számunkban fogjuk megkérdezni, s egyben bemutatjuk  
az országos elnökség két új tagját is.

Molnár Csaba       

Orbán rendszere leváltható: ezt számos időközi választás igazolta. 
Ehhez azonban a demokratáknak erőt kell mutatniuk, hogy a válasz-
tó elhiggye: képesek vagyunk győzni. Mi tudomásul vettük, hogy az 
MSZP külön listán indul. A kormányváltáshoz azonban az egyéni vá-
lasztókerületekben muszáj lesz megállapodni – “egy az egy ellen”, egy 
demokrata jelölt kell egy fideszessel szemben.  
A DK számára a négy pontban összefoglalható programunk a fontos: 
aki keményen dolgozik, az meg tudjon élni a béréből, aki végigdolgoz-
ta az életét, az kapjon tisztességes nyugdíjat, a betegek gyógyulhas-
sanak, aki tehetséges és akarja, az meg tanulhasson. Ennek érdekében 
az utolsó pillanatig készek vagyunk megegyezni. Igaz, Botka László, 
az MSZP jelöltje azzal kezdte, hogy minden reménybeli partnerének 
szabott egy-egy olyan feltételt, amiről tudta, hogy teljesíthetetlen: az 
Együttnek a közös listát, a Párbeszédnek az előválasztások mellőzé-
sét, nekünk meg azt, hogy az elnökünk ne szerepelhessen a listán. Azt 
azonban az MSZP-nek is tudnia kell, hogy egyedül nem megy. Talán 
okulnak a 2005-ös esetből, amikor Szili Katalint akarták köztársasági 
elnökké választani partnerek nélkül. A tét most sokkal nagyobb. A DK 
erős, a DK megkerülhetetlen. Akár tetszik ez másoknak, akár nem!

Nagy-Huszein Tibor       

A DK következetesen kitart amellett, hogy Orbán rendszerét a demok-
ratikus erők együttműködésével lehet legyőzni. Minden lépésünkkel 
ezt kell szolgálnunk, és minden lépésünkkel ezt a hitet kell erősíte-
nünk. Megmutatjuk, hogy van ehhez erőnk, van elszántságunk és 
van bennünk annyi kompromisszumkészség is, ami ehhez szükséges. 
Kellően nagy erővel, de nem nagy arccal dolgozunk ezen. Megmutat-
juk, hogy a DK erős, de nem öntelt, higgadt, de nem a fatökűek pártja. 
Napról-napra olyan új politikusokat kell bemutatnunk a választóknak, 
akik személyükkel, hitelességükkel is bizonyítják, hogy a DK olyan új 
párt, amelyik képes helyreállítani az országban a demokráciát, képes 
új esélyt teremteni egy európai Magyarországnak, és minden polgárá-
nak, bárhol éljen is ebben az országban.

Niedermüller Péter       

A Demokratikus Koalíció ma Magyarországon az egyetlen olyan párt, 
amely a progresszív, európai balközép politikát képviseli. Számunkra 
a szabadság és a szolidaritás egymástól elválaszthatatlan értékek. 
Meggyőződésem, hogy Magyarország számára egyetlen út kínálko-
zik, a progresszió, a modernizáció, az európai integrációban való ak-

tív részvétel útja. Ezen az úton magunkkal kell vinnünk mindazokat, 
akik az elmúlt két évtized során a társadalom peremére szorultak, ki-
rekesztettnek, elhagyottnak érzik magukat. A DK politikája mindenki 
számára esélyt nyújt a boldogulásra; gyarapodó, nyitott, szabad, be-
fogadó országot akarunk, ahol mindenki otthon érezheti magát. Nem 
akarunk tovább egy gyűlölködő, hazugságokban és korrupcióban ful-
dokló országban élni. Azt akarjuk, hogy a gyerekeink kiegyensúlyozott, 
biztonságot nyújtó jövőbe nézhessek, hogy ne külföldön keressék a jö-
vőjüket, hanem itthon. A választásokig hátralévő időben azért fogunk 
dolgozni, hogy ezt a programot minél több emberrel megismertessük, 
és elfogadtassuk. Biztos vagyok abban, hogy a 2018-as választások 
meghatározó szerephez juttatják a Demokratikus Koalíciót.

Vadai Ágnes       

Megtiszteltetés és egyben hatalmas felelősség is, hogy újra alelnök le-
hetek. A következő egy évben szeretném bebizonyítani, hogy minden, 
a kongresszuson elhangzott mondat mögött áll egy tett, és az akara-
tunk, hogy tényleg megcsináljuk a Sokak Magyarországát. Óriási a tét. 
Itt nem csupán arról van szó, hogy több lesz-e a fizetés, a nyugdíj, vagy 
jobb lesz-e a magyar egészségügy vagy az iskola. Mert kormányváltás 
után több és jobb lesz. De 2018 arról is szól, hogy akarunk-e újra sza-
bad és szolidáris Magyarországot, hogy akarjuk-e az európai Magyar-
országot? Arról is szól majd, hogy ez a nép szembeszáll-e a mindent 
felemésztő korrupcióval, és a sor folytatható. Hiszünk abban, hogy 
megteremthető a Sokak Magyarországa. Az a Magyarország, ahol jó 
élni és ahova jó hazajönni.
Nem attól leszünk jobbak bármelyik pártnál is, hogy a következő egy 
évben arról beszélünk, kinek van helye a politikában és kinek nincs. Er-
ről csakis az emberek dönthetnek, őket kell meggyőznünk arról, hogy 
jogunk van itt lenni azáltal, hogy a szavainkat a tettek követik.

Varju László

A Demokratikus Koalíció évek óta dinamikusan növekvő párt, és ez 
folytatódni fog  2017 folyamán is. Szükség is van ránk, mert az orbáni 
bűnözőállam nem áll le, tovább fosztogatja a pénztárcánkat, megnyo-
morítja lelkünket. Egyik legfontosabb fealadatomnak tekintem, hogy 
erre felhívjam a figyelmet, ahol csak lehetőségem van erre. 
A Demokratikus Koalíció pedig ott lesz minden kilométerkőnél, hogy 
csatlakozhass hozzánk. Ha te is akarod, és te is változtatni akarsz Ma-
gyarországon és saját  sorsodon, akkor csatlakozz hozzánk! Számítok 
rád és aktív közreműködésedre 2017-ben. 
Jelentkezz most!  varju.laszlo@dkp.hu
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