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Kampányolunk!
A Demokratikus Koalíció a Nyugati téren indította el látványos országos kampányát.  

Kitelepüléseink, fórumaink során a DK négy legfontosabb üzenetét visszük el a választóknak: 
aki egész héten dolgozik, annak legyen tisztességes fizetése – aki ledolgozott egy életet, annak 

legyen megbecsülést jelentő nyugdíja – aki beteg, az gyógyulhasson –
– aki tanulni szeretne, az tanulhasson.

Csak egy maradhat

Botka László lemondásával sokkal jobb az esély arra, hogy 
megvalósuljon a választások során az, amit a DK az első  
pillanatoktól következetesen mond: a Fidesz jelöltjével 
szemben csak egy demokratikus ellenzéki jelölt maradjon.

A Demokratikus Koalíció arra hívja föl a figyelmet, hogy az uralmon lévők hatalmának gyarapítását  
biztosító állam a történelem során mindig bizonyos közfeladatok ellátásával legitimálta magát.  
Azt az erőszakszervezetet, amely fosztogatás mellett közfeladatot nem lát el, nem államnak hívják,  
hanem rablóbandának.

A demokratikus párt nem fél kikérni tagsága véleményét, ahogy 
számos nyugat-európai és az amerikai pártban is teszik. Mi  
is megkérdeztük tagjainkat, az internetes szavazás során héte-
zer válasz érkezett, s habár közben fordult a politikai széljárás,  
mégis emlékeztetünk: tagjaink 94 százaléka nem akart olyan közös  
listát, amelyen nem szerepelne a pártelnök, Gyurcsány Ferenc.  
Még nagyobb arányban, 97 százalékban támogatták azt, hogy  
mind a 106 egyéni választókörzetben meg kell kezdeni a tárgya-
lásokat egy demokratikus jelöltről.

Pártszavazás
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Berényi Erzsébet újpesti elnök, vk-elnök 
mellett a DK két alelnöke – Vadai Ágnes 

és Varju László – is részt vett lakossági fó-
rumunkon. Az esemény jelentős: Vadai Ági 
bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció 
Varju Lászlót indítja a választókörzetben, s 

ez a döntés végleges.

– Szinte mindenhol nyitottak vagyunk a 
tárgyalásokra, kompromisszumkészség 
jellemez bennünket, de van néhány hely 
és néhány személy, ahol mindenképpen 
ragaszkodunk a jelöltünkhöz. Ez egy ilyen 
hely, és egy ilyen jelölt, ezért a DK tavasszal 
a demokratikus pártok képviseletében Var-
ju Lászlót indítja a fideszes jelölttel szem-
ben – jelentette be Vadai Ágnes.
Varju László megköszönte a jelölést, és 
arról beszélt, hogy a fiatalokat is meg kell 
szólítani a kampányban, csakhogy nem a 
hagyományos kampányeszközökkel, mint 
amilyen ez a lakossági fórum is.
– Elmesélek egy történet, Miskolcon jár-
tunk, és szinte véletlenszerűen betéved-
tünk az egyetem büféjébe. Két-három 
diák volt ott, beszélgetésbe elegyedtünk, 
közben ugye nyomkodták a telefonjukat, 
s fél óra múlva több mint kétszáz egye-

temi hallgató vett körül minket, mert  
ment a hír, hogy itt a Gyurcsány, s le-
jöttek meghallgatni minket. Nem igaz,  
hogy a fiatalok teljesen elfordultak a  
politikától, csak éppen más csatornákon  
lehet elérni őket. Remélem, ők pontosan 
tudják, hogy jövőjük szempontjából  mi-

lyen tétje van a mostani vá-
lasztásoknak, és aktivizálódnak  
legalább annyira, hogy el-
mennek szavazni – mondta  
a képviselőjelölt.
A DK-ban egyébként épp  
Berényi Erzsébet foglalkozik  
a közélet iránt érdeklődő fiata-
lok megszervezésével, ráadásul 
az Ifjú Demokraták Egyesüle-
te, az IDE arra kínál lehetősé-
get, hogy a tagként, aktivista-
ként szerepet nem vállaló, de  
a politika iránt érdeklődő fiata-
lok egymásra találjanak.
– Remek vitaesteket ren-
deznek, voltam néhányon 
– mondta Berényi Erzsébet,  
akit majd következő számunk-
ban kérdezünk erről a témáról.

Azok közé tartozom, akik ellenzékből 
nem feltétlenül és teljesen automatikusan  
gondolják azt, hogy a kormánypártok  
csakis ördögtől valók lehetnek. Voltak 
ugyan kormányok, nem vitás, amelyek  
olyan páratlan gonoszságra voltak képesek  
– sajnos, saját múltunkban is –, hogy nem  
is biztos, hogy ezekben a sátán bársony-
székhez jutott volna, sőt, talán még egy  
államtitkárságig se viszi, de eleinte nekem 
úgy tűnt, hogy az Orbán-kabinet nem tar-
tozik közéjük. Volt ugyan számos intő jel, 
a gonoszság mindig más köntösben jelenik 
meg, alkalmazkodik a jelenhez, ugyanak-
kor voltak olyan terveik is, amelyek első pil-
lantásra nem tűntek komplett őrültségnek, 
lehetett ugyan érvelni ellenük, na de hát  
mi ellen nem lehet?!
Számomra a Városliget-projekt eleinte 
nem látszott annyira pokolinak, hogy már 
a hallatára is kénkőszagot érezzek, de  
mint kiderült, mindez csakis az én jóhi-
szeműségemet, vagy mondjuk ki, politikai  
naivitásomat bizonyította. Teltek az 
évek, alakultak a tervek – mit alakultak, 
hullámzottak! –, ma már felismerhetet-
len mindaz, amit az elején bemutattak,  
már ha valaha is megvalósul belőlük vala-
mi. 
Nem stadionformájúak, azt hiszem ez itt  
a legnagyobb gond…
Ma ott tartunk, hogy lesz egy csodás épí-
tési területünk, amelyhez képest a Felvo-
nulási tér egy építészeti remekmű volt,  
s ez az építési terület talán a végső ál-
lapot is lesz egyben, hiszen épülni nem-
igen épül semmi, ami mégis, attól –  
az egy Néprajzi Múzeum épületétől  
eltekintve – óvjon meg minket a jóisten. 
Mivel a mára rezsimmé alakult Orbán- 
kormány leplezetlen Horthy-rajongá-
sa már újrateremtette az 1940-es évek 
elejének Kossuth terét, most újrateremti  
a Horthy-korszak végi Városligetet is. 
Csinos bombatölcsérekkel, organiku-
san a tájba illeszkedő lövészárkokkal,  
formatervezett tankcsapdákkal és termé-
szetesen a mindezekhez illő romokkal. 
Nos, még most se gondolom, hogy  

az Orbán-kormány 
annyira gonosz 
lenne, hogy még a 
sátánnak se jutna 
benne hely.
De annyira viszont 
gonosz, hogy jus-
son benne neki 
hely.
Sőt, egyre inkább 
azt hiszen, már 
benne is van.

Marton Levente
felelős szerkesztő

Ligeti veszedelem
Döntöttünk: Varju László indul Újpesten

A Facebookon találtuk

(Parti Nagy Lajos)



Betörték a DK Márvány utcai irodájának  
vitrinjét. Miután ezt bejelentettük a rendőr-
ségen, 15-20 percen belül kiérkezett a járőr, 
majd két nyomozó, akik –igen korrektül – ki-
emelt ügyként kezelték az esetet. Ők is kons-
tatálták, hogy az üveget éppen ott törték be, 
ahol a „GYŰLÖLET STOP!” felhívás látható  
(no meg a DK elnöksége, köztük kinagyítva  
a párt helyi önkormányzati képviselőjének  
az arcképe – azaz az enyém). 
Tanulságos lehet, hogy miután állami hivatali 
kommandók távolítják el a hatalomnak nem 
tetsző plakátokat, egyes állampolgárok máris 
azt gondolják, hogy ők személyesen is támad-
hatják azokat, akik nem ugyanazt gondolják  
a mai hazai viszonyokról, mint ők.
Alakul a forró ősz?
 

Vágó István
önkormányzati képviselő
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Kell egy csapat  – van egy csapat!

Félnek tőlünk...?

Magánvélemény:
VÁLASSZ...

Ennek a csapatnak egy része ezúttal 
Békásmegyeren gyűlt össze, ahová a 

házigazda Hazai András vk-elnök meg-
hívta Dr. László Imrét, a DK egészségügyi 
szakpolitikusát, Lakos Imrét, a XI. kerület 

volt alpolgármesterét, helyi DK-elnököt és 
Penz András közgazdászt.

– Orbán vagy Európa, Orbán vagy egy 
fenntartható fejlődési pályára állítható  
Magyarország. Ezek között kell választani. 
Ilyen mértékű szakadék talán nem is volt  
az ország hűbérurai és a társadalom ele-
settjei között – vezette fel a telt házas fóru-
mot Hazai András, majd László Imre követ-
kezett, aki elmondta:
– Megfelelő források biztosításával egész-

ségügyünk világszínvonalú lenne.
Lakos Imre Budapestről beszélt, s kijelen-
tette: – Ennek a városnak nincs gazdája, 
nincs jövőképe, holott Budapest a Duna  
fővárosa, a Duna gyöngye.
– A devizahitelesek problémájára több 
megoldás is van, csak a MNB-nek nem  
kellene a forinttal játszani, hanem példá-
ul őket segíteni – mondta a Penz András a  
monetáris politikáról.
–Ahogy a szórólapunkon is megjelent: 
“Kell egy csapat, Van egy csapat!” Ebbe 
a csapatba nemcsak a demokratikus el-
lenzéki párt aktivistái tartoznak, hanem 
Önök, választók is.  Az „úristen, győztünk!”  
felkiáltás után még inkább szükség lesz 
az Önök munkájára, mert csak együtt 

tudjuk elérni, hogy Magyarország élhető  
és boldogabb köztársaság legyen – mondta 
a fórum végén Hazai András.

László Imre beszél a magyar egészségügy-
ről, amely sokkal jobb is lehetne.
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Nem szeretem a testvérpártok ekézését, 
de mivel ezt elsősorban ők gyakorolják 
rajtunk, engedjétek meg nekem, hogy – 
enyhe politikai malíciával – rámutassak 
néhány párhuzamba állítható tényre. 
MSZP – egy politikai zűrzavart kavart, 
majd abba belesüllyedt párt; önjelölt, 
példátlanul alkalmatlan miniszterel-
nök-jelölt, aki már le is mondott, így már 
semmiféle miniszterelnök-jelöltjük sincs 
(megjegyzem, ez nem feltétlenül rossz, 
de olyan még nem volt 1990 óta, hogy 
egy szocialista miniszterelnök-jelölt  
visszalépjen az utolsó előtti pillanatban.  
Olyan volt, hogy hivatalos miniszer-
elnök-jelölt nélkül indultak, de Horn 
Gyulák már nincsenek az MSZP-ben,  
akik esetleg lehettek volna, azokat el-
üldözték – részben ez az oka a DK 
létrejöttének… –, hogy politikai ní-
mandokra bízzák a pártot (ez Mester-
házynak nagyobb bűne, mint a válasz-
tások elvesztései, mert azok jelentős 
részben ebből következtek...). Szóval,  
itt egy végzetesen megosztott MSZP, 
egy nem túl erős kezű, de legalább tár-
gyalókész és reálisabban látó elnök,  

nem létező miniszterelnök-jelölt, a pártot  
marcangoló megyei elnökök, a kudarc 
után kezüket mosó, felelősség nélküli 
szürke eminenciások, és teljes bizony-
talanság, hogy mit is akarnak a már  
9 százalékra lecsúszott szocialisták…?
Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció 
– egy stabil alapokon álló, növekvő, rend-
kívül összetartó és aktív politikai közös-
ség (ezt világosan megmutatta nemrég 
a pártszavazás), két éve kész – kormány-
program szintű – program, követke-
zetes és követhető, cikkcakk-mentes  
politika, egységes stratégia, megalku-
vás nélküli Orbán-ellenesség, határo-
zott jogállamiság- és Európa-pártiság, s  
egy békés Magyarország újjáteremtése 
háborús hangulatkeltés meg a gyűlö-
letkampányok helyett. Végül, de távol-
ról sem utolsósorban: a DK élén a jobb-  
és sajnos baloldalról is érkező min-
den felmorzsolási kísérletnek ellenálló,  
karizmatikus pártelnök. 
Az egyetlen ilyen a demokratikus oldalon. 
Kedves választó, válassz!

–mLev–

A DK reagálása arra, hogy Orbán Viktor szerint nem  
az EU-s pénzek miatt nő a magyar gazdaság:
De.


