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Magyarországot!

sokakmagyarorszaga.hu

Európai fővárost 
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Okos, igazságos, 
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ORBÁNNAl NINCS AlkU!
14. évértékelőjét tartotta Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus koalíció elnöke, Magyarország volt kormányfője  

egy budapesti szállodában. Az elnök kijelentette: egy új, demokratikus kormány mellett nem lesz helyük a diktatúra 
kiszolgálóinak, és éles bírálattal illette a pártpolitikába egyre inkább beavatkozó egyházakat is.  

A következőkben a beszéd leglényegesebb részeit foglaljuk össze.

Idén Galkó Balázs színművész és Bornai Tibor 
zenész kapta az Új Köztársaságért díjat, amel�-
l�el ol�an személ�ek elismerésre méltó életmű-
vét díjazzuk, akik láthatatlanok a mai hatalom 
számára.

Ha van Magyaroroszágon olyan párt, amelyik soha, semmikor nem kötött 
alkut Orbánékkal, akkor az a Demokratikus Koalíció

•  Tisztességes ellenzéki párt programja három 
szóban foglalható össze: ORBÁNNAL NINCS 
ALKU!

•  A mai kormán� morálisan tönkrette az orszá-
got, és visszahozták Horth� átkozott rendsze-
rét

•  A lopás állampolitika lett, az urizálás mindent 
áthat

•  Háborúznak Párizzsal, Brüsszellel, Londonnal 
és Berlinnel, miközben barátkoznak Azerbaj-
dzsánnal és Türkmenisztánnal

•  Minden kormán�nak jogában áll hibázni, de 
nem lehet megtörni eg� ország gerincét, mert 
ez nem hiba, hanem bűn. Bűn az ország előtt, 
bűn az igazságszolgáltatás előtt, és bűn – an-
nak, aki hisz benne – Isten előtt

•  Aki extraadót akar kivetni a lopott vag�onokra, 
az legalizálja azt, a lopott vag�ont nem adóz-
tatni kell, hanem elkobozni

•  Az a párt, amel�ik sokáig középre hel�ezte ma-
gát, a Fideszt segíti, s ez a párt az LMP

•  Nem mi ültünk eg� polgári körben Orbán Vik-
torrral, hanem Vona Gábor

•  Nem a mi sajtónk él meg kormán�hirdetések 
közléséből

•  A DK eg�üttműködés hel�ett éhségsztrájkot 
tartott, én magam pedig a börtönnel néztem 
szembe

•  Diktatúrával szemben nincs konstruktív ellen-
zékiség, a hazát nem lehet eladni eg� tál len-
cséért

•  Sokan mondják, nem lehet g�őzni a választá-
sokon, mert a Fidesz tele van pénzzel –  lopott 

pénzzel! –, övék a média, az ellenzék pedig 
megosztott. Utóbbiban van igazság. Mégis úg� 
gondolom, lehet g�őzni, mert az igazi harcot 
nem pártok vívják, hanem a nép. A nép ug�an-
akkor fél. A nép becsapható? Becsapható. Fél-
revezethető? Igen. Aztán meglátjuk, hog� dönt. 
Mi csak ann�it mondunk, merjetek jól dönteni, 
mert Mag�arország többet érdemel. 

•  Az elmúlt hónapokban többet hallottunk eg� 
mag�ar származású milliárdosról, mint az or-
szágban élő nég�millió szegén�ről. N�omorú-
ság vesz körül minket, s a kormán� eg� milliár-
dos két cikkével foglalkozik

•  Közben ug�anez a kormán� titokban befogad  
több mint 1000 menekültet, s kérdem én, ezek 
megbecstelenítették-e lán�ainkat, asszon�ain-
kat? Rosszabb lett a közbiztonság, kalifátus let-

tünk? S ez a kormán� nem mondja, hog� hazud-
tunk reggel, tízóraikor, délben, uzsonnaidőben, 
este – és még éjszaka is felkeltek hazudni. 

•  Beleborzongok, de eg� fél percre váljak Orbán 
Viktorrá, aki eg�kor azt mondta: “a hit nag�on 
fontos dolog, de a pártpolitizáló eg�ház pártpo-
litikai célokat szolgál, s akkor úg� is tekintünk 
rájuk, s úg� is fogjuk kezelni őket”. Ma eg� eg�-
házi iskola háromszor ann�i támogatást kap, 
mint eg� állami. A DK nem alkuszik. Ezeket meg 
fogjuk szüntetni, mert Jézus szava nem a Fidesz 
szava. Mi nem alkuszunk! Ez viszont a DK szava.

•  Ferenc pápa felemelte szavát a pedofília ellen, 
s azt hiszem, a pápa talán elég jó katolikus. Itt-
hon is meg kell tisztítani az eg�házat a pedofí-
liától, mint Írországban tették, nem félünk ezt 
kimondani, mert nincs alku. 

•  Ez a kormán� átnevelő tábort akar építeni az 
országból. Iszon�atos hatalom épül ki, s ezt kell 
megtörni. Ezért küzdünk, nem alkuszunk ennek 
a politikának a kiszolgálóival, köztisztviselők-
kel, diplomatákkal, bírákkal – nekik nem lesz 
hel�ük eg� új, demokratikus kormán� mellett. 
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MegeMeljük a béreket!  
Az adózás utáni minimálbért a mindenkori 

létminimum szintjére emeljük, ezt minden 
munkavállalónak, a munkaidő arányában a 
közmunkásoknak is meg kell kapniuk. ideje, 
hogy ne csak túlélni, hanem élni is lehessen a 

fizetésből!

Megvédjük a Munkahelyeket!  
A kis- és közepes vállalkozások érdekében a 

foglalkoztatottak számától függő, sávos munkaadói 
járulékfizetési rendszert vezetünk be, mentesítve őket 

a minimálbéremelés terhe alól, csökkentjük a hátrányos 
helyzetű térségekben működő munkaadók terheit.

a leggazdagabbaknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk!  
A havi egymillió forintot meghaladó jövedelmekre magasabb, második személyi jövedelemadó 
kulcsot vezetünk be. A százmillió forint feletti vagyonok öröklésére 1 százalékot meg nem 
haladó illetéket kell majd fizetni.

egyenlő Munkáért egyenlő bért!  
megszüntetjük a nők bérhátrányát. Bevezetjük, hogy vita esetén a vállalatoknak kell 
bizonyítaniuk azt, hogy azonos munkáért azonos bért adnak a nőknek.

védőhálót a családoknak!  
Bevezetjük a feltételes családi minimáljövedelmet. 

egyetlen gyerMek seM aludhat el 
korgó gyoMorral!  
minden rászoruló gyermeknek napi 
háromszori ingyenes étkezést biztosítunk. 
Harmadával, az egyedülálló szülők esetében 
50 százalékkal emeljük a családi pótlékot. 

egyetlen családot seM hagyunk 
világítás, víz és fűtés nélkül,  
ezért ingyenes közmű-minimumot vezetünk be. 
minimális mennyiségű víz, gáz, áram és internet minden 
háztartás számára ingyenesen elérhető lesz.

bevezetjük az eurót,  
hogy a munkájáért mindenki erős, értékálló pénzben kapjon fizetést.

Új jóléti Magyarországot!

Európai béreket – 
hogy a keményen  
dolgozó emberek  
meg tudjanak élni  
a fizetésükből!

1.
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Új jóléti Magyarországot!
Megbecsülést az időseknek!  

Újraindítjuk a nyugdíjkorrekciós programot 
a méltatlanul alacsony nyugdíjak 
felzárkóztatására, hogy minden nyugdíjas 
számára rendelkezésre álljon legalább 
a megélhetéshez szükséges minimum. 

rugalmassá tesszük a nyugdíjkorhatárt.

a nyugdíjasok is részesüljenek a 
gazdasági növekedésből!  

A gazdaság, a jövedelmek bővülése esetén 
a nyugdíjakat az infláció felett fogjuk növelni. 

garantáljuk a nyugdíjaknak az időskorúak fogyasztásához 
kötődő értékállóságát.

kárpótoljuk az orbán-rendszer nyugdíjkárosultjait!  
Felülvizsgáljuk a rokkantnyugdíjak méltánytalan átalakítását, helyreállítjuk a korábban 
nyugállományba vonult fegyveres és rendvédelmi dolgozók és a hasonló helyzetű, más 
csoportok törvénnyel védett nyugdíjas státuszát.

a legkiszolgáltatottabbaknak is jár a törődés!  
valamennyi rászorulónak megteremtjük az otthoni és az idősotthoni ápolás, illetve szükség 
esetén az ápolási osztályon való ellátás feltételeit.

Megállítjuk az ételpazarlást!  
Ami valakinek felesleg, az másnak egy ebéd. civil szervezetekkel megszervezzük az “országos 
Élelmiszerbank” rendszerét, amely gondoskodik az élelmiszer-felesleg rászorulókhoz való 
eljuttatásáról.

Európai nyugdíjakat 
– hogy egy végigdol-
gozott életpálya után 
tisztességesen meg 
lehessen élni a  
nyugdíjból!

2.
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Megszervezzük az általános és 

kötelező társadaloMbiztosítást.  
A társadalombiztosítás keretében előre 
meghatározott, mindenki számára azonos 
feltételekkel elérhető szolgáltatásokat 
nyújtunk. 

az állaM gyógyítson, vagy fizessen!  
Bevezetjük a biztosítottak teljes körű pénzügyi 

védelemét. Aki a rögzített szolgáltatást 
meghatározott időn belül nem kapja meg az 

állami egészségügyben, az jogosulttá válik azt 
magánszolgáltatótól megvásárolni, melynek költségeit a 

társadalombiztosítás köteles megtéríteni.

Magánegészségügyi szolgáltatás igénybevételekor  
a társadalombiztosítás megfizeti a költségek egy részét, a valós kiadásokat pedig bizonyos 
határig leírhatóvá tesszük a személyi jövedelemadóból.

Megbecsüljük az orvosainkat!  
első lépésben másfélszeresére növeljük, majd minden évben további 15%-kal emeljük az 
orvosok és az ápolók bérét. többlettámogatással biztosítjuk, hogy minden körzetben legyen 
körzeti orvos.

átvállaljuk a kórházak adósságait,  
és a gyógyítás valós költségeit fedező 
finanszírozási rendszert vezetünk be.

kétszeresére növeljük  
a ct és mri berendezések 
számát, és egy hétre 
csökkentjük a vizsgálatra 
való várakozás idejét.

Európai  
egészségügyet  
– hogy aki beteg, 
gyógyulhasson!

3.

Új jóléti Magyarországot!
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az iskola szóljon a gyerekeinkről!  
szabad, nyitott, gyerekközpontú közoktatást 
teremtünk, felszabadítjuk a tanárokat a 
felesleges adminisztrációs terhek alól.

szabad és önálló iskolákat!  
A városoké, a falvaké és a családoké lesz az 

iskola, megszüntetjük a klik-et. visszaadjuk a 
főiskolák, egyetemek önállóságát.

létrehozzuk a jövő iskoláit!  
általánossá tesszük a kéttannyelvű közoktatást. 

minden tanulónak laptopot, illetve tabletet adunk, minden 
tananyagot digitálisan elérhetővé teszünk.

Megszüntetjük a kötelező hit- és erkölcstan oktatást.

visszaállítjuk a 18 éves tankötelezettséget,  
erős alapképzést és rugalmas szakmai képzést biztosítunk a szakképzésben. 

kitárjuk az egyeteMek kapuit,  
jelentősen emeljük a felvehető hallgatók számát. A jelenlegi igazságtalan tandíjrendszer 
helyett ingyenessé tesszük a főiskolák és egyetemek első két félévét. A jól teljesítő hallgatók 
ösztöndíja jelentősen meg fogja haladni a tandíjukat.

a gyerekeink lássanak világot!  
minden főiskolai, egyetemi 
hallgatónak biztosítunk 
legalább egy félév külföldi 
tanulmányi lehetőséget.

Európai oktatást – 
hogy mindenki,  
aki akar,  
tanulhasson!

4.

Új jóléti Magyarországot!
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helyett ingyenessé tesszük a főiskolák és egyetemek első két félévét. A jól teljesítő hallgatók 
ösztöndíja jelentősen meg fogja haladni a tandíjukat.

a gyerekeink lássanak világot!  
minden főiskolai, egyetemi 
hallgatónak biztosítunk 
legalább egy félév külföldi 
tanulmányi lehetőséget.

Európai oktatást – 
hogy mindenki,  
aki akar,  
tanulhasson!

4.

Új jóléti Magyarországot!
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független bíróság elé állítjuk  
az orbáni maffiaállam vezetőit és 
kiszolgálóit.

visszavesszük a maffiaállam vezetői 
és kiszolgálói által ellopott közvagyont. 
Felmondjuk az oligarchákkal kötött állami 
földbérleti szerződéseket.

egyMillió háztartási nap- és szél-
erőMűvet hozunk létre,  
megújuló energiára állítjuk át a távfűtési 
rendszereket. leállítjuk a paks ii. beruházást.

Újrakezdjük  
a panelek és családi házak hőszigetelésének, 

átalakításának támogatását.

törvényben rögzítjük az internet-
hozzáférés alapjogát.  

ingyenes minimum-internetszolgáltatást garantálunk 
minden magyar háztartásban.

bevezetjük az internet-alapÚ népszavazást,  
parlamenti és önkormányzati választást. 
általánossá tesszük az internet-alapú 
közigazgatási ügyintézést.

az ország versenyképességét  
a tudásra, kutatásra és fejlesztésre 
alapozzuk, másfélszeresére növeljük az 
innováció támogatását. 

Okos, igazságos, európai 
Magyarországot!

Okos  
Magyarországot!

1.

Igazságtételt  
Magyarországnak!

2.
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a visszavett vagyonból kárpótlási 
alapot hozunk létre  
az orbáni maffiaállam károsultjainak 
kárpótlására, törvényben rehabilitáljuk a 
meghurcoltakat.

különleges ügyészi hivatalt 
állítunk fel  
a közhatalommal való visszaélések feltárására. 
csatlakozunk az európai Ügyészséghez.

helyreállítjuk a bíróságok függetlenségét.

Okos, igazságos, európai 
Magyarországot!

Európai  
Magyarországot!

3.

célunk az európai egyesült állaMok 
MegtereMtése,  
közös európai alkotmánnyal, európai 
kormánnyal, kétkamarás európai 
parlamenttel, közös kül-, honvédelmi, 

szociális-, gazdaság-, pénzügy- és 
adópolitikával.

táMogatjuk az európai unió Minden 
kezdeMényezését,  

amely az európai gazdaság versenyképességének 
növelését, a foglalkoztatás növelését célozza, így az 

energiauniót, a megújuló energia elterjesztését, a progresszív 
gazdaságpolitikát, a digitális gazdaságot, a belső piac fejlesztését 

és a klímapolitikai célokat.

európai garanciát a létbiztonságra!  
szociális európát akarunk, amelyben hatékony 
közös szabályok védik a munkavállalókat, a 
hátrányos helyzetűeket, rászorulókat és a 
gyermekek jogait.
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portré

Ismerje meg  
programunkat!

igazságot budapestnek!  
2018 után Budapest nem lesz többé „bűnös 

város”, visszaadjuk a fővárosnak a közvetlenül 
választott önkormányzatát és a működéséhez 

szükséges forrásokat.

zöld budapestet!  
Növeljük a zöldterületek arányát, megakadályozzuk 

a római-part és a városliget tönkretételét, megújítjuk a 
Népligetet.

két Új duna-hidat építünk,  
meghosszabbítjuk a 3-as metró vonalát káposztásmegyerig és Újpalotáig, a 4-es metrót a 
Bosnyák térig és a virágpiacig, akadálymentesítjük a metróállomásokat.

Megfizethető parkolást és dugóMentes belvárost!  
összehangoljuk a Bkv, a máv és a volánbusz járatait, p+r parkolókat és egységes parkolási 
rendszert hozunk létre, a fővárosiak és a város környékén élők közlekedésének megkönnyítése 
és a belváros forgalmának csökkentése érdekében.

budapest a duna fővárosa, élhető, nyitott, kreatív város lesz.  
garantáljuk a kultúra függetlenségét, a fesztiválok, intézmények, alternatív kulturális színterek 
és alkotóközösségek támogatását.

ez a Demokratikus koalíció Sokak Magyarországa című választási programjának rövid kivonata. 
A teljes program 84 oldalban, 10 fejezeten át, 900 szakpolitikai javaslaton keresztül mutatja be, 

milyen magyarországot szeretne a Demokratikus koalíció. 
A teljes program az alábbi linken érhető el: www.sokakmagyarorszaga.hu

készült a DemokrAtikus koAlíció megbízásából. cím: 1132 Budapest, victor Hugo u. 11–15. 

Magyarországért,  
a Köztársaságért! 

Európai fővárost  
Magyarországnak!

+1 pont 
Budapestért
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káposznyák István: Hajdú–Bihar megye  
3. számú országgyülési választ körzet

Legfontosabb célom ol�an országért munkálkodni, ahol fig�elünk eg�másra, 
ahol a boldogulás nem a politikai kapcsolatok függvén�e, ahol eg�enlő mércé-
vel mérnek és ítélnek mindenkit. Ebből a célból is támogattam a Mag�ar Szo-
lidaritás Mozgalmat, amel�nek 2012. óta vag�ok a tagja. 50 éves vag�ok, Újfe-
hértón születtem eg� kétg�ermekes családban, szüleim g�ári munkások voltak. 
Építőipari szakmát tanultam és ebben dolgoztam, majd a Rendőrtiszti Főiskola 
határrendészeti szervező szakát végeztem el, őrmestertől a tiszti rendfokozatig 
megjártam a ranglétra valamenn�i fokát. 2009-ben a debreceni repülőtér biz-
tonsági vezetőjeként bocsátottak szolgálati n�ugdíjba. Mint sokan mások, én 
is „fotelforradalmárként” kerestem a megoldást az orbáni rezsim ellen 2012-ig. 
Ekkor került ismét a kezembe Váci Mihál� Még nem elég! című verse, ami arra 
sarkallt, hog� cselekvő polgára leg�ek a hazámnak. Eg� normális országban az 
embereknek tehetségük és szorgalmuk alapján kell biztosítani az előbbre jutás 
lehetőségét, és nem rokoni, haveri kapcsolatok által visszaszorítani másokat. 

Székely Sándor: a Magyar Szolidaritás Mozgalom 
soha nem ijed meg a fenyegetésektől

40 éves vagyok. Házas, egy fiúgyermek büszke apukája. külvárosi munkás-értelmiségi családban születtem Budapesten.  
édesanyám tanár, majd iskolaigazgató-helyettes, szakszervezeti titkár. édesapám segédmunkásból vált az ország egyik 

legnagyobb építőipari cégének külkereskedelmi osztályvezetőjévé a 80-as évek végén. 

Tőle tanultam, hog� bízzak meg az 
emberekben, és azt, hog� ha valaki fe-
n�egetően lép fel velem szemben, ne 
féljek tőle, inkább nevessem ki. Édes-
an�ámtól pedig azt tanultam, hog� 
mindig mindent ki lehet javítani az 
életben, ha nag�on akarjuk.
Bár a politikát mindig is fig�elemmel 
kísértem, aktívan nem vettem részt 
benne, átlagos életet éltem. Eg� vé-
letlen fol�tán 2002-ben tanúja voltam, 
hog� az akkori szélsőjobbos párt, a 
MIÉP rendezett hadoszlopa miként 
jelenik meg a Fidesz „kétmilliós” 
nag�g�űlésén a Parlamentnél. Mivel 
a színpadról nem küldték el, hanem 
üdvözölték a fekete ruhásokat, rádöb-
bentem, hog� a Fidesz messze nem az 
a párt, aminek a legtöbb ember gon-
dolja. Akkor elvesztették a választást, 
és én úg� gondoltam, ez a probléma 
megoldódott nélkülem.
Fidesz 2010-es g�őzelme után szá-
momra eg�értelmű volt, hog� mi kö-
vetkezik. Orbán Viktor már 2006 is 
őszén bebizon�ította, a hatalomért 
bármire képes. Ennek következtében 
eg�re közelebb sodródtam az akkor 
formálódó új ellenzéki csoportokhoz. 
Végül 2011 elején az akkor alakuló 
Milla munkájába kezdtem tevéken�en 
bekapcsolódni. Majd még abban az 

évben közel 50 társammal a kiépülő 
rendszer elleni ellenállás más útjait 

kezdtük keresni. Már akkor biztosak 
voltunk abban, hog� a Fidesz diktatú-
rát akar kiépíteni. Határozott célunk 
volt, hog� őszre megszerveznünk eg� 

országos lefedettséggel rendelke-
ző, erősen baloldali mozgalmat, 
mel�nek elsődleges feladata az 

Orbán-kormán� megbuktatása, va-
lamint a társadalmi megosztottság 

felszámolása lesz. Ehhez partnereket 
kerestünk, aminek során találkoztunk 

Kón�a Péterrel, Árok Kornéllal, va-
lamint Székel� Tamással, 

akik már akkor szakszervezeti vezetők 
voltak. Pár emlékezetes megmozdulás 
után (Bohócforradalom) 2011. október 
1-jén, eg� hatalmas tüntetésen megala-
pítottuk a Mag�ar Szolidaritás Mozgal-
mat. A többi, ahog� azt mondani szok-
ták, már történelem.
Amiért minket még sokan kinevettek 
2011 tavaszán a Milla szervezői beszél-
getésén, az mára mindenkinek világos: 
Orbán Viktor pár bűntársával eg� fur-

csa, közép-európai diktatúrát akar be-
vezetni Oroszország és Kína hathatós 
segítségével. A demokratikus jogokat 
leépítik és minden fontos pozícióra sa-
ját embereiket ültetik. Ezermilliárdokat 
költenek el uszításra, propagandára, 
miközben a bérek a béka feneke alatt 
vannak, az üg�észségük pedig a bűn-
tetteiket még feljelentés esetében sem 
vizsgálja ki. 
A demokrácia leépítésével párhuza-
mosan az emberek mindennapi élete 
is eg�re nehezebbé válik. Budapesten 
eg� normális lakás bérlése bőven 100 
ezer forint felett van, miközben a mini-

málbér alig haladja meg azt. Virágzik a 
feketemunka, az emberek nag� része 
fontolgatja a kivándorlást az országból.
Azon túl, hog� az országot gazdaságilag 
kiszipol�ozza a jelenlegi hatalom, talán 
még ennél is nag�obb baj, hog� az esz-
telen g�űlöletpolitikájával eg�más ellen 
fordít minket. Bárhog�an és bármikor is 
fog megbukni a kormán�, a legnag�obb 
probléma az lesz, hog� a g�űlölet, me-
l�et ol� gondosan elültettek és gondoz-

tak a mag�arok millióinak szívében, itt 
marad velünk. Ezért a Mag�ar Szolidari-
tás Mozgalom engesztelhetetlen dühvel 
harcol a kormán� ellen, de a megtévesz-
tett szavazói ellen nem. Azt reméljük, 
ha eg�szer ennek az őrületnek vége 
lesz, újra élhetünk eg� békés, n�ugodt, 
g�arapodó, mag�arságára, történelmé-
re büszke, a körn�ező országokkal jó 
viszon�t ápoló országban, mel� az eg�e-
sült Európa teljes jogú tagja!
Bár majdnem minden ellenzéki párt-
tal jó a kapcsolatunk, érdemben csak 
a Demokratikus Koalícióval kezdődtek 
intenzív tárg�alások, mel�eket szerző-
déskötés követett. Ezután a Demokra-
tikus Koalíció–Szolidaritás szövetség az 
MSZP–Párbeszéd szövetséggel is meg-
állapodott. Íg� kialakult az ellenzéki 
megállapodás gerince. Mára már csak 
az a valódi kérdés, hog� a többi szerep-
lő is felismeri-e azt, hog� a jelenlegi vá-
lasztási rendszerben az eg�üttműködés 
hián�a az orbáni rendszer túlélésének 
kulcsa. 
Bármit is tesz Orbán Viktor, bármen�-
n�ire is fognak minket fen�egetni, a Ma-
g�ar Szolidaritás Mozgalom soha nem 
ijed meg a fen�egetésektől, és annak 
biztos tudatában készül a kormán�vál-
tásra, hog� bármi is történt a múltban, 
azt sok munkával, humorral, kitartás-
sal, hittel, akarattal, ki lehet javítani. 
Ki kell javítani!

A Magyar Szolidaritás Mozgalom 
engesztelhetetlen dühvel harcol a kormány 

ellen, de a megtévesztett szavazói ellen nem.

pORtRé



portobello csodája Az ember gyanútlanul azt hihetné, 
hogy portobello valami szívbemászó 
olasz kikötőváros, a Földközi-tenger 
fürdőzésre csábító azúrvízébe lesza-
kadó sziklafalakra felkapaszkodó 
házakkal, mint Sorrento vagy Amafli, 
de nem, portobello csak egy utca lon-
donban, illetve egy méretesre nemesí-
tett csiperke-féle, amely tökéletesen 
alkalmas töltésre és grillezésre. Nos, 
jól sejthető, nem london utcájáról esik 
most szó, hanem a szép kerek gomba-
kalap felhasználásáról.

Emlékszem, aprófajta koromban 
nag�an�ám mindig szent rémület-
tel tekintett szomszédolásai során 

barátnőire, ha a különböző kon�hai 
munkálatok során tetten ért tisztelet-
reméltó asszon�ságok épp gombát 
mostak. Il�enkor mindig feddő hangon 
jelentette ki, hog� gombát nem szabad 
mosni, csak finoman lekefélni, mert a 
gomba vízből termett, vízből van, ha 
mossuk, ol�an lesz, mint a felvizezett 
újbor, szemre még vonzó kapcsolatot 
ígér, ízre azonban már válóperre érett. 
Ez az álláspont sok vitát kiváltott, ne 
is fogllakozzunk vele, a lén�eg, hog� 
aportobello hatalmas kalpagjából tör-
jük ki a tönkjét, de magát a gombafejet 
ne kaparjuk ki. Ami benne van, az mind 
hozzájárul a későbbi ízekhez, a kapir-
gálással viszont ki is l�ukaszthatjuk, 
ami töltött gomba esetén nem előn�. 
A töltelék lehet bármi, de a kivágott 
gombaszárak mindenképpen kerül-
jenek bele, mert sok zamat rejtőzik 
azokban is, ám rostosabbak, kemé-

n�ebbek a gomba kalapjánál, ezért 
először felkockázva kissé pirítsuk meg 
serpen�őben.
6 dundi portobello gomba 
100-150 g húsos szalonna (bacon, ko-
lozsvári, pancetta stb.) 
1 mozzarellagolyó 
1 zöldpaprika 
1 lilahagyma 
4-5 szál petrezselyem 
bors, kevés só (a szalonna is sós!) 
kevés olívaolaj  
1. Kefével tisztítsuk le a földet a gom-
bákról, a szárukat óvatosan törjük 
vag� vágjuk ki a gombakalapból, ne-
hog� kárt teg�ünk a majd sütőedén�-
ként szolgáló kalpagban. A szalonnát, 
a zöldpaprikát és a lilahag�mát koc-
kázzuk fel, nem túl apróra.  
2. A sütőt melegítsük elő 200 fokra. Eg� 
kis tepsit vékon�an olajozzunk ki, eg� 
kevés olaj a gombafejek külső részére 

is kerülhet. A maradék olajat forrósítsuk 
fel, pirítsuk 5-6 percig a felkockázott 
hozzávalókat. Közben vágjuk kockákra 
a mozzarellát is - ha eredeti bival�moz-
zarellát használunk, az ín�encség szint-
jére emeljük gombaeledelünket, de ha 
sima, mezei mozzarellát használunk, 
úg� se lesz rossz, csak akkor ne hívjunk 
vendégségbe gasztrosznobokat. (Akik 
mellesleg épp ol�an meglepő g�orsa-
sággal bújnak újabban elő a földből, 
mint n�ári eső után azt itt tárg�alt gom-
ba, csak annál sokkal kevésbé élvezete-
sebb asztaltársaság.)  
3. A megpirított hozzávalókat kever-
jük össze a mozzarellakockákkal, a 
felaprított petrezsel�emmel, ízesítsük, 
és kanalazzuk a gombakalapokba. Te-
g�ük be a sütőbe 12-15 percre, amíg a 
mozzarella megolvad és szépen meg-
köti a töltelék többi alkotóelemét, s 
kissé irul-pirul is, mint osztál�első, ha 
elégtelen kap. 
Mi viszont biztosra vehetjük a jelest. 

Marton levente
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