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Voks: döntés, felősség nélkül?
Senki sem állíthatja, hogy Gyurcsány Ferenc nem következetes: 2004-ben – részletesen megindokolva – lépett fel a határon 
túliak állampolgársága ellen, mert előrelátható volt, hogy ez a lépés alapvetően szavazatvásárlás. Ez be is bizonyosodott. 

Most a DK az ellen kampányol, hogy – az állampolgárság meghagyása mellett – ne döntsön az, aki nem viseli döntése 
következményeit. Ebből is látható, hogy a DK egy határozott és kiszámítható irányvonalat képvisel – amilyen párt kevés akad  

a mai magyar politikai palettán.

Maradjunk következetesek, mert a 
cikk-cakk-politika nem sok eredményre 
vezet, láthatta ezt az MSZP – amelynek 
vezetői 2010 után Canossát, pontosab-
ban Kolozsvárt jártak, kihelyezett elnöki 
ülésükkel (mely mit sem ért), s láthatja 
most a balosodó Jobbik is.
Gyurcsány Ferenc Kőbányán – a szoká-
sos telt ház mellett – jelentette be, hogy 
aláírásgyűjtésbe kezd a Demokratikus 
Koalíció, hogy a kettős magyar állam-
polgárok ne szavazhassanak a magyar-
országi választásokon. Mint mondta, az 
állampolgárságtól nem akarnak meg-
fosztani senkit, de nem látják be, miért 
a magyarság próbája az, hogy az ország 
mindennapjaiban nem osztozók perdön-
tő hatást gyakoroljanak arra, hogy a Ma-
gyarországon élők miként éljenek.
– Ne Sydneyből, Caracasból vagy Szé-
kely udvarhelyről döntsék el, hogy mi-
lyen legyen a magyar egészségügyi 
vagy nyugdíjrendszer – hangsúlyozta a 
politikus a kőbányai Kőrösi Csoma Sán-
dor Kulturális Központban. Hozzátette: 
a választások előtt öt hónappal nem 

látnak esélyt a választási törvény ilyen 
tartalmú módosítására, ám az a céljuk, 
hogy a hatalom „meghallja az emberek 
szavát”.
– Miközben egy Angliában dolgozó 
romániai magyar levélben adhatja le 
szavazatát, addig Magyarországról el-
származott sorstársának adott esetben 
sok száz kilométert kell utaznia ezért a 
legközelebbi konzulátusra vagy a nagy-
követségre. Ez a helyzet nem azért ala-
kult ki, mert a Fidesz egyesíteni akarja 
a nemzetet, hanem azért, mert „a párt 
korifeusai” kiszámolták, hogy a határon 
túli szavazó a Fideszre, a Magyarország-
ról „külföldre menekült” választó az el-
lenzékre voksol.
A párt kezdeményezése nem népszava-
zásra irányul – azoknak az embereknek 
az aláírását várják, akik igennel vála-
szolnak az alábbi kérdésre:
Egyetért-e ön azzal, hogy ne szavazhas-
sanak azok, akik soha nem éltek Ma-
gyarországon, és nem viselik a szavaza-
tuk következményeit?
A 2014-es választáson részt vevő hatá-

ron túliak – ők szinte mind, 95 száza-
lékos arányban a Fideszre szavaztak 
– voksai nélkül a Fidesz nem szerzett 
volna kétharmados többséget. Mivel a 
rendszert a DK igazságtalannak tartja, 
nem fog beszállni a határon túliak sza-
vazataiért folytatott versenybe. 
A Demokratikus Koalíció szerint Orbán 

olyan emberek szavazataiért ácsingózik, 
akik nem látják azt a rombolást, amit a 
Fidesz végzett Magyarországon: nem itt 
adóznak, nem itt mennek kórházba és 
nem ide kell iskolába íratniuk a gyereke-
iket. Ez a határon túliak kihasználásával 
és a Magyarországon élők elárulásával 
egyenlő.
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Szavazni vagy nem szavazni
Azt hiszen, ez itt nem kérdés. A demokrácia egyik alapelve, hogy az szigorúan betartott állampolgári jogokkal – ezek manapság 
Magyarországon meglehetősen lazán betartottak –, illetve ezekhez társuló állampolgári kötelességekkel jár. Ha az egyensúly 

felborul, ott sok minden felborul, mint a dominóban. És nálunk egyre gyorsabban dől a dominólánc.

Szavazati jog mint politikai prostitúció

Áruló.
Tudom, ezt fogom megkapni minden mélymagyartól, 
amiért erdélyi, kolozsvári születésű létemre – és telje-
sen függetlenül attól, hogy a Demokratikus Koalíció Kül-
ügyi Kabinetjének tagja, a párt lapjának főszerkesztője 
vagyok – határozottan kiállok a Magyarországon nem 
élő (és mindegy hol élő) magyar állampolgárok szava-
zati joga ellen. Meggyőződésből teszem ezt, és a legke-
vésbé sem seggnyaláspolitikából, amely nem jellemző a 
DK-ra, annál inkábbb a Fideszre, ahol ez ma már a léte-
zés belső, és leplezetlen alapkritériumává vált. 
Valószínűleg ezt hallhatja a nagyváradi születésű Ara-Ko-
vács Attila barátom is, a Külügyi Kabinet elnöke, akivel 
teljesen mértékben egyeértünk ebben a kérdésben.
Erdélyi útjaimon, főleg fiatalokkal beszélgetve, jól érzé-
kelhető, hogy a kérdés milyen megosztottá tette őket 
is, olyan új törésvonalakat idézve elő, amelyekre semmi 
szükség nem volt. De tudjuk jól, hogy Orbán a megosz-
tás nagymestere, egyszer még arra a szintre is eljuthat, 
hogy feloldhatatlan vitába keveredik önmagával.
Visszatérve ezekhez a beszélgetésekhez, nekem na-
gyon kevés szerepem van bennük. Legfeljebb annyi, 
hogy felvetem a témát, rákérdezek, de sokszor ennyi 
sem, mert maguktól rátérnek, és az indulatok hamar 
felforrósodnak. Érdekes módon ezek az indulatok 
még soha, egyszer sem irányultak felém. Pedig talán 
jobb lett volna, mint azt látni, amint magukat mar-

cangolják. Ami pedig világosan látható, az az ész 
és az érzelem egymásnak uszítása, amely az orbáni 
politika egyik leggyűlöltebb vonása. Mert jó érzés 
nekik, hogy szavazatukkal a magyarországi nemzet-
testhez közelebb érzik magukat – igaz, ennél tovább 
ritkán gondolják a kérdést –, ugyanakkor ezek az 
EU-t járt, nyelveket beszélő, világlátott fiatalok is el-

ismerik, hogy felelőssség nélkül dönteni azért még-
iscsak felelőtlenség… Mi pedig most azt szeretnénk, 
hogy ne kényszerüljenek többé felelőtlenségbe.

Marton Levente
főszerkesztő

a Külpolitikai Kabinet tagja

Nem lenne semmi baj a határon túliak szavazati jo-
gával, ha nem egy, a magyar politikai életet leuraló 
maffiapárt vezetné az országot. Ha az intézmények 
szilárdsága garantálná a demokratikus jogok egyenlő 
megoszlását valamennyi, határon inneni és határon 
túli magyar polgár között. Ám ami mára kialakult, a 
Magyarországon élőkből politikai túszt csinált, a ha-
táron túl élőkre pedig – lakjanak azok Új-Zélandon, 
Venezuelában vagy Kárpátalján – politikai prostituált-
ként tekint. A rendszerrel van baj, azzal a rendszerrel, 
mely nem működteti a jogot, hanem a jog helyébe 
lépve egy jogtalan állapot fenntartásában érdekelt. 
A rendszerváltás előtt és közvetlenül azt követően a 
határon túliak emberi jogai és autonómia-igényük tá-
mogatása legitim vágy és elvárás volt minden magyar 
lelkében. A Fidesz támogatói – éljenek bárhol a vilá-

gon – csak pártjuknak „köszönhetik”, hogy ez mára már 
nem tarthat igényt a legtöbbünk őszinte támogatásá-
ra. Választójogi törvényünk alapvető antidemokratiz-
musa kompromittálta a határon túliak emberi jogait, 
elinflálta az autonómia melletti érveket, kiszolgáltatta 
az Erdélyben és egyebütt élő magyar közösségeket a 
többségi nacionalizmusok indulatának. Ráadásul kor-
rumpálta a határon túliak politikai pártjait, s amelyek 
nem voltak hajlandóak elfogadni Orbán Viktor ajánla-

tát, azokból ellenséget csinált. Ma, amikor Európában 
a határok leomlottak, lélekben távolabb van egymás-
tól egy magyarországi polgár és egy ugyanolyan ál-
lampolgársággal is rendelkező határon túli magyar, 
mint bármikor korábban. 

Ara-Kovács Attila
a DK elnökségi tagja, a Külpolitikai Kabinet elnöke

Bodnár Alex Szilveszter
a Budapest 6. vk. elnökségi tagja

Ma, amikor Európában a határok leomlottak, lélekben távolabb van 
egymástól egy magyarországi polgár és egy ugyanolyan állampolgársággal is 

rendelkező határon túli magyar, mint bármikor korábban. 



4 • dk hírek – 2017. 11. szám

Határozott véleményem van,  
hogy kiknek jár a választójog

Egyre erősebb a DK a III. kerületben, noha ezért nagyon sokat kell dolgozni, kaotikus rendszert alakított ki a Fidesz a fővárosi 
kerületekben, nem csak az ellenzék, de még Tarlós utódja is időnként szembe megy a főpolgármester ámokfutásával  

– mondta el lapunknak Hazai András kerületi DK- és a Budapest 10 vk. (Óbuda) elnöke, akinek arról is konkrét elképzelése van, 
hogy kiknek adható szavazati jog.

Mekkora kihívást jelent számodra bu-
dapesti „ősellenségünk”, Tarlós István 
szűkebb pátriájában, a III. kerületben 
dolgozni DK-s politikusként?
A mindennapi életben nem Tarlóssal 
kell megküzdenünk, hanem a kerü-
let polgármesterével, Bús Balázzsal. 
Az elmúlt évek kezdeti harcai után 
viszonylag korrekt az együttműködé-
sünk, de ehhez az kellett, hogy lakos-
sági panasz esetén rögtön jeleztük a 
probléma megoldását, és számon is 
kértük az eredményt. Kijelenthetem, 
nagyjából megszokták, hogy nem lehet 
elfeledkezni a felmerülő ügyekről. Ami 
a legnagyobb gond ezekben az esetek-
ben, a mérhetetlen bürokrácia, a hatás-
körök során felmerülő káosz, amitől a 
fideszes irányítású önkormányzatok is 
szenvednek.
Tarlós Istvánnal Bús Balázsnak kell 
megvívnia a különböző csatákat, külö-
nösen az utóbbi időkben történt esemé-
nyek miatt. Lehet érzékelni, hogy ezek 
a személyeskedésig fajuló viták nem 
tesznek jót a kerületnek. Bús Balázzsal 
folytatott beszélgetéseink során nem 
egyszer javasoltam, hogy első lépcső-
ben valósítsák meg a Nánási út–Kirá-
lyok útja teljes felújítását alépítmény-
nyel, árvízvédelemmel együtt. Saját 
maguk szaladtak házhoz a pofonért. Az 

igazi gond pedig 

az, hogy huszonéves problémát tolo-
gatunk magunk előtt és közben 55 ezer 
ember biztonsága, élettere van veszély-
ben. Most, hogy a kerületi polgármester 
is szembe megy Tarlós ámokfutásával, 
látok esélyt a józan rendezésre.
Tudomásul kellene venni a politikusok-
nak, hogy meddig tart a politikai kíván-
ság és hol kezdődik a szakmai önálló-
ság, ahonnan a politikának már nincs 
beleszólása. Mérnökként ezt vallom.
Milyen a DK helyzete a III. kerületben?
2014 ősze után is kitartott a tagság, és 
jelentősen sikerült növelni a szimpati-
zánsaink számát. Olyan csapattal dol-
gozom együtt, akik felelősségteljesen 
gondolkodnak a jövőről. A leglelkesebb 
tagjaim bőven a nyugdíjas korban is 
képesek házról-házra járva kapcsola-
tot építeni. 
Szimpa-

tizánsainkkal e-mailben és telefonon 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, 
egy-egy országos rendezvényre 2-300 
főt is meg tudunk mozgatni. Persze van-
nak gondjaink is, amiből a legnagyobb 
az aktivizálható fiatalok hiánya.

Nagyon aktív budapesti vk. elnök vagy, 
szinte minden rendezvényen megje-
lensz, kezdetektől jó írásokat publi-
kálsz a DK Hírekbe. Hogy bírod?
Sok-sok éjszakai óra van benne, ezért 
időnként képes vagyok 20 órát is aludni, 
hogy behozzam a hiányt. Mérnökként 
dolgozom, de bevallom, hogy élvezem 

ezt a sürgés-forgást. A napi mókuske-
rékbe vittem egy kis változást, és a 
sok kihívás éltet. Írásaimmal igyek-
szem nem személyeskedni, hanem 
a társadalomban zajló állapotok-
ról írok. Próbálom gondolkodásra 
késztetni az olvasóimat. Versírással 

is ezért foglalkozom. A különfé-
le kultúrák terjesztése a legjobb 
eszköz a demokratikus felfogás 

társadalmi elfogadtatására. Időn-
ként, költőtársaimmal közösen tartok 
felolvasást.  Mindez persze nem azt je-

lenti, hogy nincsen konkrét 
véleményem néhány 

személyről, vagy 
k o r m á n y z a t i 
döntésről.

Ilyen például az, hogy kiknek adunk vá-
lasztójogot. Meggyőződésem, hogy aki 
életvitelszerűen nem itt él és nem fizeti 
a közösségi terheket az ország javára, 
az ne kívánja meghatározni országunk 
polgárainak sorsát.

Milyen rendezvényekre készültök? 
Nemrég dr. László Imre, a DK egészség-
ügyi szakpolitikusa járt nálatok, gondo-
lom sok kérdést kapott...
Amit az előadáson elmondott a jelen-
legi egészségügyről, bemutatva,  alátá-
masztva a hivatalos statisztikai adatok-
kal, az sokkolta a közönséget. Az egyik 
kerületi lakos egy verset adott át neki, 
amiben megfogalmazta a jelenlegi kór-
házi állapotokat. 
Az ezt követő rendezvényünkon októ-
ber 24-én az Idősek világnapja alkal-
mából a szakszervezettel és más civil 
szervezettel közösen, 100 kerületi idős 
embert köszöntöttünk és egy kis aján-
dékcsomagot adtunk át nekik.
Mint a Fenntartható Fejlődés kabinet 
titkára a közeljövőben szeretnék egy 
konferenciát szervezni ebben a témáb-
ban. 

Idén is megrendez-
zük – két civil szer-

vezettel: a 
Családok a 
C s a l á d o -
kért Polgári 

Egyesülettel 
és a STOP-sze-

g é n y s é g - 1 0 . 1 7 . 
Esélyegyenlőségért 

Egyesülettel közösen – a 
rászorult családok karácsonyi 
ünnepségét.
A jövő év elején a kerület régi 
óbudai részén tervezünk lakos-
sági fórumot, mert eddig csak 
a békásmegyerieknek volt 
lehetőségük a DK vezetőivel, 
előadóival találkozni.

Meggyőződésem, hogy aki életvitelszerűen nem itt él és 
nem fizeti a közösségi terheket az ország javára, az ne 
kívánja meghatározni országunk polgárainak sorsát.
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Így jótékonykodtok ti!
„Jótékonysági” akciót hirdetett Újpest fideszes önkormányzata: 10 kiló krumplit és 
egy kis száraztésztát ajánlott föl minden helyi nyugdíjasnak. Az önkormányzat azon-
ban nem is titkoltan népbutításra használja, propaganda-fogásként kezeli ezt az 
igazán csekély segítséget. A „nagylelkű” adományt ugyanis egy olyan Kubatov Gá-
bor Fidesz-alelnök szerkesztette propaganda-kiadvány ellenében lehetett átvenni, 
ami elismétli az azóta megcáfolt hazugságokat és sosem volt igaz állításokat Soros 
György állítólagos sátáni terveiről, és arra próbálja rábeszélni olvasóját, hogy vegyen 
részt a Soros-ellenes „konzultációban”.

A Demokratikus Koalíció arra emlékeztet, hogy van ennek hagyománya a kerületben: 
tavaly a kvótaellenes népszavazáson való részvételre próbáltak buzdítani ugyanígy, 

ám a városrész lakóinak mindössze 32,7%-a szavazott érvé-
nyes „nem”-mel.

Csak összehasonlításul: friss hír, hogy az akcióban elát-
kozott Soros György vagyona háromnegyedét, magyar 
pénzben kifejezve mintegy 5 ezer milliárd forintot 
alapítványának adta jótékony célra. Jól értsük meg: 
a saját vagyona nagy részét, és nem az adófizetőkét. 

Ebből az összegből minden magyar nyugdíjasnak 1,9 
millió forint jutna – több, mint a legtöbb magyar nyug-

díjas egész évi járandósága.
Csaknem 30 éve a Fidesz mai vezetőinek nagy része Soros 

pénzén tanult. Nem ártana, ha most az ő kiátkozása he-
lyett ismét tanulnának tőle – ezúttal jótékonykodni. 

Varju László 
alelnök, DK

Soros György saját vagyona háromnegyedét, magyar 
pénzben kifejezve mintegy 5 ezer milliárd forintot 
alapítványának adta jótékony célra. Ebből minden 

magyar nyugdíjasnak 1,9 millió forint jutna – több, 
mint a legtöbb magyar nyugdíjas egész évi 

járandósága

Fizess,  
magyar!

Te is 300 000 forinttal adósodtál el 
Oroszországnak Orbán miatt! A DK 
le fogja állítani a Magyarországot 
évtizedekre eladósító paksi beruházást!

Hol a tömeg, Fidesz? Erősödik  
a kommunikációnkMiközben az DK újbudai aláírásgyűjtésén egymás után jöttek oda hozzánk az 

emberek elbeszélgetni, panaszkodni és természetesen aláírni, addig a velünk 
szemben álló Fidesz-standot minden plakátkampány ellenére is messszire elkerülte 
szinte mindenki.

DK Újbuda

A DK Hírek új kommunikációs part-
nere lett a Europethrob Média, 
amelynek segítségével üzeneteinket 
eljuttatjuk egyenesen a választóink 
telefonjára. Ezért megkérjük okos-
telefonnal rendelkező tisztelt tag-
jainkat és szimpatizánsainkat, hogy 
a GooglePlay vagy AppStore digitá-
lis áruházból töltsék le az ingyenes 
Europethrob alkalmazást. A DK fon-
tos információin kívül megtalálhatók 
benne a legfrisebb események, hírek, 
üzleti ajánlatok, turisztikai informá-
ciók – s mindezek mellett számta-
lan kedvezményes vásárlási ajánlat! 
Kellemes időtöltést kívánunk a 
Europethrob segítségével!

dk hírek
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Hatévesek lettünk!
Hatodik születésnapját ünnepelte  
a Demokratikus Koalíció, ezúttal 
szövetségesekkel: a rendezvényen 
részt vett és beszédet is mondott 
Székely Sándor, a Szolidaritás elnöke, 
a betegsége miatt távol maradni 
kényszerült Bokros Lajos, a Modern 
Magyarország Mozgalom (MoMa) elnöke 
pedig levélben üdvözölte a DK-t, amelyet 
a hazai baloldali demokratikus ellenzék 
vezető erejének nevezett.

Székely Sándor szervezetük céljának nevezte, hogy le-
váltsák Orbán Viktor rendszerét, s hogy közösen építse-
nek fel egy új köztársaságot. A demokratikus ellenzék-
nek csak egy esélye van a győzelemre, ha együttműkö-
dik. Ha az ellenzéki pártok nem változtatnak a politi-
kájukon, akkor segédkeznek ahhoz, hogy a miniszter-
elnök kivezesse az országot az EU-ból és Oroszország 
egyik gyarmatává tegye – fogalmazott.
– Nem visszavágni akarunk. Nem azt akarjuk, hogy 
mások is megérezzék a hazátlanság keserű ízét, azt 
amit mi megérezhettünk az elmúlt években – mondta 
Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke kijelentette, hogy Orbán 
Viktor rendszere a hazugság maga, mert ahol a minisz-

Nincs születésnap torta nélkül…

Nem mondhatni, hogy nincs sajtóérdeklődés 
a DK nagyrendezvényein

Gréczy Zsolt szóvivő köszönti a résztvevőket

A Fidesz mára magánemberi és 
közéleti megvetésem tárgyává vált. 
A mai Demokratikus Koalíció pedig 
jobban hasonlít az 1988-as Fideszre, 
mint a mai Fidesz egy hasonló nevű 

egykori pártra. 
 

Gyurcsány Ferenc

terelnök demokráciát hazudik, ott önkény van, ahol 
nyugdíjat véd, ott nyugdíjat lop, ahol Európáról beszél, 
csak a markát tartja. Orbán Viktor nem 1956 vagy 1990 
örököse, hanem mindezek elárulója – jelentette ki. 
Hozzátette: a Fidesz ma már a bezárkózó, a hatalom 
erőszakos rendjére építő, nemzetről beszélő, de párt-
hűségben gondolkozó, a sajátjától eltérő magatartást 
és kultúrát a pokolba kívánó párt.
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Hatévesek lettünk!

A DK vezetői a pódiumon Az elnökség egy része

Székely Sándor, 
a Szolidaritás elnöke beszélt  
elsőként

Gyurcsány Ferenc beszél

A rendezvény végén elénekelték  
a Himnuszt
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Biztos, hogy csak feledékenység?
Igazán örömteli nap volt számomra a szeptember 21-e,  

hiszen a tisztelt, címzetes XVIII. kerületi főjegyző asszony, jogszabályi kötelezettségének eleget téve,  
megadta a tájékoztatáskérésemre a választ. Igaz, erre több hetet kellett várnom...

És többször is írnom kellett az ügy miatt. 
És amíg nem írtam még ügyszámot is az 
elrendelt ellenőrzésről, az ellenőrzés 
konkrét tárgyára hivatkozás alapján le-
tagadta, hogy lett volna ellenőrzés. No 
de kezdjük inkább az elején, hiszen bi-
zonyára csak „elfeledte”, hogy ő maga 5 
hónappal korábban milyen ellenőrzést 
rendelt el, és annak szeptemberre – az 
információkérés időpontjára – milyen 
vizsgálati eredménye lett.
A megelőző időszakban – 2015-2016 – 
is több szabálytalanságra mutattunk rá 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
(NNÖ) XVIII. kerületben folytatott pénz-
ügyi tevékenysége kapcsán. Korábban 
is, amennyire csak lehet, húzták, halasz-
tották a szükséges tájékoztatást, de az 
ügy addig húzódott, hogy tavaly az NNÖ 
képviselő-testületének elnöke végül 
lemondott, és a tisztelt jegyző asszony 
kénytelen volt még büntető feljelentést 
is tenni a feltárt szabálytalanságok mi-
att, amit korábban folyamatosan jelez-
tem, de ők csak maszatoltak. 
Idén szeptemberben ismét tájékozta-
tást kértem az NNÖ-vel kapcsolatban, 
ezúttal az önkormányzati támogatások 
felhasználása és elszámolása szabály-
szerűségére vonatkozóan elvégzett 
ellenőrzés eredményéről. Kérésemnek 
eleget téve, a tisztelt, címzetes főjegyző 
asszony „kimerítően áttekintette”, hogy 
milyen ellenőrzéseket folytattak le az 
NNÖ-vel kapcsolatosan, és válaszában 
jelezte, hogy nem folytattak le ebben a 
tárgyban ellenőrzést, csupán pénztári 
ellenőrzést végeztek. 
Nagyra értékeltem, hogy ilyen „kimerítő-
en áttekintette” a kérésemre a lefolyta-
tott ellenőrzéseket, de sajnálattal meg-
állapítottam, hogy „elfelejtette” a maga 
által, néhány hónappal hamarabb elren-
delt belső ellenőrzést. Így megírtam neki 
az ügyiratszámot, mellyel ő maga április 
27-én az általam is hivatkozott tárggyal 
belső vizsgálatot indított. Így már hirte-
len emlékezetébe villant az ellenőrzés, 
és néhány héttel később elküldte nekem 
az erről készült tájékoztatást, és annak 
megállapításait. Mikor az iratot sikerült 
elolvasnom, megértettem a feledékeny-
ség okát. Igazán örömmel tölt el, hogy a 
jegyzőasszony ilyen elkötelezetten kíván 
eleget tenni jogszabályi kötelezettsége-
inek. De tény, hogy a jogszerűség őre is 

lehet néha „feledékeny”. Elvégre nincs itt 
szó arról, hogy direkt hazudott volna az 
ellenőrzésről, csak „elfelejtette”. Nincs 
arról sem szó, hogy a politikai hatalmat 
akarja kiszolgálni azzal, hogy letagadja 
még az ellenőrzés tényét is, csak hogy 
a feltárt szabálysértések ne kerüljenek 
napvilágra. Nincs itt arról sem szó, hogy 
a tisztelt, címzetes főjegyző asszony leg-
feljebb csak formálisan tesz eleget jog-
szabályi kötelezettségének. De hajlandó 
teljeskörűen eleget tenni egy kérésnek, 
melyre egyébként jogilag is köteles, ha 

még ügyszámot is mellékelnek neki, 
egyébként egy tollvonást nem tesz egy 
ellenzéki képviselő kérésére. Nincs itt 
szó arról, hogy a jegyző asszony ahe-
lyett, hogy a jogszerűség őre lenne, a 
ráruházott hatalommal visszaél.
Az ellenőrzésről készült tájékoztatás-
ban a címzetes főjegyző asszony leírja, 
hogy a tanácsadást végzők álláspontja 
szerint a támogatási céltól eltérő fel-
használás miatt a 2016/2017. évi pályá-
zati időszakban nyújtott támogatások 
felhasználásával összefüggésben „a Btk 
309. § (1) bekezdésének c) pontja szerin-
ti” költségvetési csalás bűncselekményé-
nek gyanúja merül fel. 
Régen voltak már az egyetemi évek a 
tisztelt, címzetes főjegyző asszony szá-
mára, így hiába tanulta meg az egyete-
men, és szigorlatozott le belőle, hogy a 
költségvetési csalás a Büntető Törvény-
könyv melyik paragrafusában talál-
ható, mára sajnos ezt is „elfelejtette”. 
Ugyanis a hivatkozott „Btk 309. § (1) be-
kezdés c) pontja” nem létezik. A jelen-
leg hatályos Büntető Törvénykönyvről 
szóló 2012. évi C. törvény szerint a 309. 
§ a hivatali bűncselekmények egyéb 
rendelkezéseire utal, és nincs sem (1) 
bekezdése, sem c) pontja, míg a régi 
Btk, tehát az 1978. évi IV. törvény 309. 
§-a a társadalombiztosítási, szociális 
és más jóléti juttatásokkal való vissza-
élésről szól, mellesleg szintén nincsen 
c) pontja. Kizárásos alapon a régi Btk. 

310. §-ában meghatározott költségve-
tési csalásra kívánt hivatkozni, ebben 
az esetben viszont „elfelejtette” a tisz-
telt, címzetes főjegyző asszony, hogy 
ez a törvény 2013. július 1-jén hatályát 
vesztette, így egy 2017. áprilisában el-
rendelt eljárásban, a 2017. szeptem-
berében elkészített tájékoztatásban 
illene a jelenleg is hatályos, 2012. évi C 
törvényre hivatkozni.
Leírja a tájékoztatásban, hogy sza-
bálytalan módon nem történik írásbeli 
kötelezettségvállalás, ugyanakkor az 

elnök utasítására a pénzügyi ellen-
jegyzés, utalványozás megtörténik, és 
a számlázott költségek kifizetésre ke-
rülnek. Leírja, hogy az előzetes írásos 
kötelezettségvállalás jogszabályi kö-
telezettségét azzal játsszák ki, hogy a 
100 000 forintot meghaladó kiadásaikat 
a számlák megbontásával, ugyanazon 
beszerzésről több azonos tárgyú, 100 
000 forint alatti számla benyújtásával 
kisértékű beszerzésként számolták el. 
A költségek egy része esetében a támo-
gatási célnak megfelelő felhasználás – 
megfelelő dokumentáltság hiányában – 
utólag egyértelműen nem megítélhető, 
ugyanakkor több olyan esetet tárt fel a 
tanácsadási vizsgálat, amelynél – meg-
felelő alátámasztottság és dokumen-
táltság hiányában – a kapott támogatás 
rendeltetésszerű felhasználása megkér-
dőjelezhető. A rodingi utazás kapcsán 
konkrétan nevesíti, hogy a német nyelvű 
számlák közül több nem a támogatási 
célt szolgáló, hanem magáncélú vásár-
lást takar (ruházat vásárlása közel 500 
euro értékben, Kauflandban történt be-
vásárlások 100.000 forintot meghaladó 
összértékben), melyekről az NNÖ elnö-
ke is úgy nyilatkozott, hogy az utazáson 
teljes ellátásban részesültek, így a vásár-
lások szükségtelenek és indokolatlanok 
voltak. Leírja még azt is, hogy a 47/2016. 
számú, külföldi projekt elnevezésű prog-
ramban a támogatás jelentős részét nem 
a gyerekek költségeire, hanem az őket 

kísérő felnőttek kiadásaira fordították, 
elszámolták a saját szállásköltségüket 
1000 euro értékben, valamint több, a 
rodingi utazás kapcsán elszámoltakhoz 
hasonló bevásárlásról szóló bizonylatot.
Nincs azzal probléma, hogy a tisztelt, 
címzetes főjegyző asszony „elfelejtette”, 
amikor tájékoztatást kértem, hogy elle-
nőrzést folytatott le. Azzal sincs problé-
ma, hogy a vizsgálók konkrétan, írásban 
kinyilvánított, és a tájékoztatásban is hi-
vatkozott véleménye ellenére, mely sze-
rint költségvetési csalás bűncselekmé-
nyének gyanúja merült fel, „elfelejtett” 
büntető feljelentést tenni a szabályta-
lanságokat elkövető személyek ellen. 
Semmivel sincs probléma.
Ahogyan a megelőző időszakban is je-
leztem már több általam vélt szabályta-
lanságot, ezért interpelláltam, napirend 
előttit is mondtam a képviselő-testületi 
üléseken, a válasz mindig: semmivel 
sincs probléma. Ezt a választ kaptam 
az ágazatot irányító alpolgármester-
től, a polgármestertől és a jegyzőtől is! 
Ehhez képest büntető eljárás indult az 
NNÖ pénzeszközeinek felhasználása 
kapcsán. A mostani tájékoztatásból is az 
ellenkezője derül ki, nevezetesen költ-
ségvetési csalás gyanúja merült fel! De 
egyébként semmivel sincs probléma. A 
tisztelt főjegyző asszony „feledékenysé-
gét” orvosolva, felszólítom, hogy tegye 
meg a szükséges feljelentést a rendőr-
ségen az ügyben, a jogsértőket vonják 
felelősségre.

Ferencz István
a DK XVIII. kerületi önkormányzati  

képviselője

...sajnálattal megállapítottam, hogy „elfelejtette” a 
maga által, néhány hónappal hamarabb elrendelt belső 

ellenőrzést.
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Ötfűszer-harmóniák
Felülmúlhatatlan élmény lenne, ha valaki hangokra tudná konvertálni az ízeket. Szonáták szólnának a konyhákból, tangóra 

ringatná magát a tűzhely, dzsessz brummogna a steakből, és mesteri kezek alól olyan koncertek sarjadnának, amelyeket 
irigyelve hallgatna a Salzburg és Bayreuth fesztiváljain elkényeztetett fülű közönség is. És persze lennének disszonáns hangok, 

egyes helyeken zene helyett lárma várna, de legalább messziről tudnánk, hol nem szabad étkezést tervezni. 

A panír zenéje alighanem az egyik leggyakoribb lenne, 
számtalan konyhában csilingelne, s úgy vélem, ebben 
a muzsikában nem akadna túl sok hamis hang, ezt 
szinte mindenki le tudja játszani, génjeinkben van a 
panír. Nálunk a vasárnapok vagy szomorúak vagy pa-
nírszagúak, ezekben jeles a nemzet, s a rántott hús a 
gasztronómiai lesajnálás szimbólumává vált. 
Pedig a rántott hús messzebbre mutat annál, mint amit 
jelenleg látni vélünk benne. Panírozni sokféleképpen 
lehet, a túlhasznált Shakespeare-idézetet itt is lehet-
ne parafrazálni: többféle panírok vannak földön és 
égen, Horatio, mintsem bölcselmetek álmodni képes… 
A liszt-tojás-zsemlemorzsa triója apró trükkökkel szí-
nesíthető: kukoricalisztet használva édeskésebb, vörö-
sebb lesz a panír, a japán pankómorzsától vagy a mor-
zsolt kukoricapehelytől ropogósabb, de szórhatunk a 
zsemlemorzsába robotgépben finomra aprított nyers 
karfiolt, s egyik kedvencem a zsályás panírban kisütött 
csirkemáj.
S ha már a Hamletből idéztem, hozzáteszem: Dániá-
ban sok minden gördülékenyen megy, kivéve a rántott 
hús sütését, mivel az egyik jó nevűnek mondott étte-
remben hirtelen honvágyból és némi komparatív cél-
zattal rántott szeletet rendeltem, és helyette kaptam 
egy halványsárga, olajat izzadó, málló panírral bevont 
rémélményt. Most nyilvánvalóan nem ennek a recept-
jét, hanem egy dél-kínai beütést tükröző panírdalla-
mot jegyeznék be a kottára.

8-10 csirke alsócomb
3-4 dl író vagy joghurt
2 tojás
20-20 dkg liszt és zsemlemorzsa 
2 kiskanál ötfűszerkeverék 
2-3 evőkanál hoisin szósz vagy szójaszósz
só, bors, csipetnyi cayenne bors, olaj a sütéshez

1. A csirkecombokat forgassuk bele egy éjszakára az 
íróba vagy a joghurtba, ez szaftossá teszi a húst. Más-
nap vegyük elő, csöpögtessük-rázogassuk le róla az 
írót/joghurtot, de letörölgetni nem kell.
2. A tojásokat a hoisin szóssszal vagy a szójaszósszal 
verjük fel, a lisztbe hintsük bele az ötfűszerkeveréket, 
a sót, a borsot és a cayenne borsot. Alaposan keverjük 
össze.
3. A csirkét a szokásos módon forgassuk meg előbb a 
fűszeres lisztben – mivel a csirke még magán hordja az 
írópác nedvét, a liszt jobban tapad rá –, aztán a kanto-
ni és vietnami konyhában kedvelt hoisin szósszal (vagy 

szójaszósszal) ízesített tojásban, végül pedig a zsemle-
morzsában.
4. A sütőt melegítsük fel 180 fokra. A csirkecombokat 
forró olajban süssük 6-8 percig, aztán tegyük sütőrácsra 
és helyezzük be a sütőbe 10-15 percre, hogy egyenlete-

sen átsüljön a belseje is. A ropogós csirkéhez köretként 
ropogós krumpliszeleteket kínálhatunk, a forró olaj 
úgyis kéznél van, abban kisüthető hamar. 

Marton Levente
www.asztaltanc.hu
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Rejtvényfelelős: Jambrik János. Rejtvényszerkesztő: Gyócsy Géza

A helyes megfejtést beküldők között egy dedikált „Gyurcsány a konyhában” című 
szakácskönyvet sorsolunk ki. A megfejtést beküldhetik postán:
DK Információs Központ, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.
E-mailben: info@dkp.hu 

Kérjük, mind a postai, mind az elektronikus úton beküldött megfejtésekre írják rá: 
DK Hírek keresztrejtvény – és természetesen a postacímüket is, ahova a nyereményt 
küldhetjük.
Legutóbbi rejtvényünk megfejtése: ORBÁN VAGY EURÓPA?
Nyertesünk: Macsek Istvánné (6792 Zsombó). Nyereményét postázzuk.
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“Arra gondoltam, hogy valaki már tehetne 
valamit az Orbán rendszer lebontásáért. 
Aztán rájöttem, hogy én lehetek az a valaki!” 

D. Zoltán, DK önkéntes

GYERE TE IS!
aktivista.dkp.hu
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