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Új év, új kampány, új kormány
 Jól állunk. Az újévre a DK lett a legerősebb demokratikus ellenzéki párt. Az új évnek úgy vágunk neki,  

hogy van ellenzéki megállapodás. Vagyis van esély leváltani Orbán rezsimjét.

Hat évvel ezelőtt, amikor megalapítottuk a DK-t, so-
kan nem hitték, hogy egy új pártból mára a legerő-
sebb demokratikus párt lehet. Pedig ma a DK az el-
lenzék vezető ereje, az egyetlen demokratikus párt, 
amely folyamatosan növeli a támogatottságát. Meg-
kerülhetetlenek vagyunk a magyar politikában. Így, 
több mint félmillió szavazóval vágunk neki a tavaszi 
parlamenti választásoknak. És egyre többen leszünk.
A kormányváltás alapja is megvan. Megszületett a 
megállapodás a DK és az MSZP között. Dön-
töttünk, hogy minden körzetben egy 
demokratikus ellenzéki jelölt 
induljon a Fidesz jelöltjével 
szemben a választásokon. 
Közel két hónapig tartott a 
tárgyalás, de végre meg-
állapodtunk. Ezzel nagy 
lépést tettünk a kor-
mányváltás felé.
Szeptemberben és októ-
berben kampányt foly-
tattunk az európai 
Magyarországért . 
Novemberben és de-

cemberben kiáltunk azért, hogy ne szavazhassanak 
azok, akik soha nem éltek Magyarországon és emel-
lett bemutattuk a DK választási programját is. Vagyis 
ősszel mi voltunk az egyetlen ellenzéki párt, amely 
nem önmagával foglalkozott, hanem korán elindí-
totta kampányát az orbáni rezsim ellen. Azért, hogy 
összehozzuk az országot, azért, hogy rendbe tegyük 
azt, amit a Fidesz tönkretett.  
Az új évben sem állunk meg. 

Sőt, most indulunk csak be igazán! 
A DK szerint az egyik legfontosabb 

ügy, hogy visszaadjuk a ma-
gyar nyugdíjasoknak, ami az 

övék. Szerintünk nem ese-
ti ajándékutalvány, ha-
nem tisztességes nyug-
díj és nyugdíjemelés 
jár a végigdolgozott 
életekért!
Nem elég, hogy a 
nyugdíjak évek óta 
érdemben nem emel-

kednek, a nyugdíja-
sok helyzete évről 
évre rosszabb. Az 
ígéretek ellenére, 
a nyugdíjak nem 
tartják értéküket, a 

nyugdíjasok fáznak 
télen, nem tudnak 

bevásárolni, sokszor az 
unokák és a gyerekeik 

tartják el őket. Az 
idősek kevéske 

nyugdíjuk harmadát rezsire, másik harmadát pedig 
élelmiszerekre költik, a többi elmegy gyógyszerre, 
alig marad ruhára, nyaralásra pedig egyáltalán nem.
Eközben a Fidesz inkább idegeneket, oroszokat és 
ukránokat tart el a mi pénzünkön. Miért fizetünk 
százezreket az ukrán és orosz nyugdíjasoknak, mi-
közben rengeteg magyar nyugdíjas nyomorog? 
Miért fizetünk akár 300 ezer forintos nyugdíjat so-
kezer olyan külföldinek, akik egy percet sem éltek 
Magyarországon? Igazságtalannak tartjuk, hogy a 

magyarok által befizetett adóból több ezer ukrán és 
orosz részesül a Fidesz segítségével. Olyan embere-
ket tartunk el, akik soha nem éltek és nem dolgoz-
tak itt, soha egy forint adót nem fizettek ebben az 
országban. 
Úgy osztogat a Fidesz több százezres nyugdíjakat 
ukránoknak, oroszoknak, hogy közben a magyar 
nyugdíjasnál senki sem él rosszabbul Európában. 
A magyar öregségi nyugdíj négyszer alacsonyabb, 
mint az osztrák, jóval kisebb, mint a szlovák, a len-
gyel vagy a cseh. Százezer nyugdíjas él kevesebb, 
mint havi 50 ezerből, egymillió nyugdíjas pedig havi 
100 ezerből tengeti öreg éveit. 
 A DK ennek véget fog vetni. A jogtalan nyugdíjakat 
visszavesszük és a magyar nyugdíjasoknak adjuk. 
Felelősségre fogjuk vonni azokat az ukránokat és 
oroszokat, akik csalással, tömegesen jelentkeztek be 
papíron magyar lakcímekre és meg fogjuk szüntetni 
a jogtalan juttatásokat. Fel fogjuk mondani azt az 
egyezményt, amely alapján ukrán és orosz állampol-
gárok juthatnak csalással magyar nyugdíjhoz.Mi az 
infláció mértékét meghaladó nyugdíjemelést aka-
runk. Mi kétpillérű nyugdíjrendszert akarunk. Olyat, 

ahol van biztos alapnyugdíj és munkanyugdíj is. 
Az alapnyugdíj minden nyugdíjasnak biztosí-

taná a létfenntartást, védőpajzsot nyújtana 
az elszegényedés ellen. A munkanyugdíjat 
pedig a ledolgozott évek után befizetett já-
rulékokból fizetne az állam. Mi azt akarjuk, 

hogyha az ország jól teljesít, akkor a nyugdí-
jasokban is menjen jobban. Olyan nyugdíj ext-
rát akarunk lehetővé tenné, hogy a gazdasági 
növekedés babérjait ne a kevesek arassák le, 
hanem azok, akik igazán megérdemlik azt.
Senkit nem hagyunk hátra. 
Összehozzuk, ami széthullott, összehozzuk 
Magyarországot! 

 Molnár Csaba 
 a DK ügyvezető alelnöke

Az egyik legfontosabb ügy, 
hogy visszaadjuk a magyar 

nyugdíjasoknak, ami az övék.

vezércikk
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Nyugdíjexport Ukrajnába
Egyik ukrajnai utam során kivittek a beregszászi piacra, ahol legnagyobb meglepetésemre valaki kiégett  

villanykörtéket árult. Kérdésemre az illető nagyon praktikus választ adott: ha fillérekért ma megveszi tőlem ezt a kiégett 
körtét – mondta –, holnap beviheti a gyárba, ahol dolgozik, s ott kicserélheti egy működőre, amit aztán hazavisz. 

Szóval, amikor a magyar állam által kifizetett „uk-
rán” nyugdíjakról hallottam, a dolog már egyáltalán 
nem tűnt számomra átláthatatlannak és meglepő-
nek: több ezren, töredékáron, megvásárolnak egy 
olyan szolgáltatást, aminek az anyagi fedezetét má-
sok, ez esetben a magyar állam, vagyis mi magunk 
kényszerülünk megteremteni évről évre.
Adott tehát egyrészt az ukrán állampolgár – még 
magyarul sem kell tudnia –, aki soha nem élt Ma-
gyarországon. Először is vásárol olyan hamis papíro-
kat, amelyek magas összegű ukrán nyugdíjjogosult-
ságot igazolnak. Ezt követően keres egy társtettest, 
egy lehetőleg a magyar-ukrán határ közelében lévő 
lakással rendelkező magyar állampolgárt, aki 40 
ezer forintért bejelenti őt az otthonába. Végül már 
csak a magyar hatóságokhoz kell for-
dulni, akik a hamis ukrán papírok 
alapján megállapítják a ma-
gyar nyugdíjat, ami aztán 
havonta megjelenik az 
illető Kisvárdán vagy 
Nyíregyházán nyitott 
bankszámláján.
Ukrajnában az átlag-
nyugdíj átszámítva 20 
ezer forint körül van, 
ha ennek a duplájá-
hoz hozzájut valaki, 
már jól járt; viszont 
tudni több százezer 
forintos összegekről is. 
A magyar államnak mind-
ez éves szinten 13,4 milliárd 
forintjába kerül.

Az eseteket rekonstruálva: az első bűnelkövetés Uk-
rajnában történik, amikor valaki hamis nyugdíjjáran-
dóságot igazoló papírt szerez pénzért. A másodikat 
közösen követi el azzal, aki bejelenti őt lakásába; ez 
egyszerűen nem más, mint okirat-hamisítás. Minder-
re teszi fel a koronát a nyugdíj magyarországi igény-
lése.
De bűnökről nem csak a konkrét elkövetőkkel kap-
csolatban lehet beszélni. Bűnt követ el az ukrán 

állam, amikor összejátszik a nyugdíjakat igény-
lőkkel, eltűrve egyébként azt is, hogy 

majd hogy nem egészen hivatalosan 
bárki hozzájusson magas ukrán 

nyugdíjjogosultságot igazoló 
iratokhoz. És bűnös hanyagsá-
got tanúsít persze a magyar 
kormány is, amelyik tolerálja 
a helyzetet ahelyett, hogy a 

vonatkozó törvényt azonnal 
módosítaná, illetve felmon-
daná azt az 1962-ben kötött 

magyar-szovjet megállapo-
dást, ami mögül mára teljes-
séggel eltűnt mindennemű 

realitás. Ukrán részről e ma-
gatartás persze 

érthető: minden Magyarországon kifizetett „ukrán” 
nyugdíj a kijevi kormánybüdzsének takarít meg ki-
sebb-nagyobb összegeket. Külön politikai haszna is 
lett a dolognak az utóbbi időszakban, hisz Ukraj-
na nap mind nagy tapasztalhatja, hogy a magyar 
kormány vitális ukrán érdekekbe gázol, csak hogy 
szolgálatokat tehessen az Ukrajnával már 2014 óta 
egyfajta „hibrid háborúban” álló Oroszországnak, s 
személyesen Vlagyimir Putyinnak. Egy ilyen légkör-
ben minden apróbb károkozás a magyar félnek nem 
várt ajándék a kijevi vezetés szemében.
A magyar kormányt meg a határon túli magyarok 
csapdája tartja fogva: ha azt akarja, hogy egyre bi-
zonytalanabbá váló választói támogatottsága meg-
maradjon, onnan kell pótolnia az ehhez szükséges 
szavazatokat, ahonnan az tömegesen megkapható: 
a határon túlról. Minthogy a magyar nyugdíjjal ren-
delkező ukrán állampolgárok egy része – a hivatalos 
kijevi tilalom ellenére – titokban magyar állampol-
gár is, ráadásul rendelkeznek, még ha fiktíven is, 
magyarországi lakhellyel – tudunk olyan 50 négy-
zetmétere lakásról, ahova több, mint százan vannak 
bejelentve – az ő szavazatukat könnyen meg tudja 
Orbán Viktor vásárolni a magyar adófizetők pénzén. 
És ezzel a kör rövidre zárult. A maffiamódszerekkel 
elegyített fideszes kormányzati logika mindenkit, a 
határmenti magyar lakosokat, a magyar nyugdíjban 

részesülő ukrán állampolgárokat, a korrupt 
ukrán hivatalnokokat és a Fidesz-kormányt 

egyenlő mértékben teszi egy súlyos bűn 
részesévé.

Ara-Kovács Attila
a DK országos elnökségi tagja

a Külügyi Kabinet vezetője

Ukrajnában az átlagnyugdíj átszámítva 20 ezer forint körül van,  
ha ennek a duplájához hozzájut valaki, már jól járt; viszont tudni több 

százezer forintos összegekről is.

címlaptéma
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Miért kapjanak magyar nyugdíjat azok,  
akik soha nem dolgoztak Magyarországon?

Mára tízezer fölé nőhetett a magyar nyugdíjat igénylő ukránok száma, ezért a Demokratikus Koalíció kormányra kerülve 
felmondaná azt az egyezményt – közölte Vadai Ágnes alelnök. A DK másik alelnöke, Varju László pedig azt kérdezte 

Rétvéri Bence államtitkártól, hogy meddig fizetünk még nyugdíjat ukrán és orosz állampolgároknak?

– Az egyezmény a alapján ukrán ál-
lampolgárok jogtalanul juthatnak 
magyar nyugdíjhoz. A csalással szer-
zett járandóságokat visszavennénk, 
az érintetteket felelősségre vonnánk 
– mondta Vadai Ágnes. Évről évre 
egyre több ukrán jelentkezik magyar 
nyugdíjért. Ezt még egy 1963-as, a 
Szovjetunió és a Magyar Népköztársa-
ság közötti szociális megállapodásról 
szóló egyezmény alapján tehetik meg. 
Az ukránnál lényegesen  magasabb 
magyar nyugdíjhoz nem kell más, 
csak egy állandó magyar lakcím, a ha-
tár menti falvakba már negyvenezer 
forintért is be lehet jelentkezni, inter-
netes hirdetés útján. 
Vadai Ágnes szerint aki igazán nagyot 
akar kaszálni, az hamis iratokat is sze-
rez egy jól fizetett ukrajnai állásról, 
amely alapján akár háromszázezer 

forintnyi magyar járandóságra is jogo-
sult lehet. Mint mondta az egyezmény 
felmondását a Bajnai-kormány már 
előkészítette, az Orbán-kormánynak 
csak az okmányokat kellett volna ki-
cserélnie, mégsem tette meg. Ehelyett 
arra hivatkoznak, hogy az ukrán fél 
halasztja a tárgyalásokat.
– Magyarország bármilyen jogi lépést 
megtehet az ellen, ami az érdekeit 
sérti – felelte arra a felvetésre, hogy 
egyoldalúan felmondható-e az egyez-
mény. A felelősségre vonás már a bíró-
ság dolga lesz – mondta Vadai Ágnes 
arról, hogy miként lehet jogi lépése-
ket tenni olyan emberek ellen, akik 
soha nem is éltek Magyarországon.
Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának parlamenti államtitkára – mi-
nisztere helyett – azt válaszolta Varju 
Lászlónak, a DK országgyűlési képvi-

selőjének, aki arra várt választ, hogy a 
Nyugdíjbiztosítási Alap terhére a ma-
gyar-szovjet szociálpolitikai egyez-
mény alapján 2015 decemberében 
1117 millió forint összegű nyugdíjat 
folyósított a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság. 
Ez komoly kiadás. Ha csak tavaly de-
cemberben 1 milliárd 117 milliót fo-
lyósítottak az orosz és ukrán nyugdí-
jasoknak, az egész évben több mint 13 
milliárdot jelentett. 
Varju László kérdésének arra a részé-

re, hogy a nyugdíjhoz elég egy beje-
lentett lakcím, az államtitkár külön 
nem tért ki válaszában, noha évek óta 
téma, hogy ukránok tömegei kapnak 
így nyugdíjat.
2010-ig ezer alatt volt a magyar 
nyugdíjat igénylő ukrán állampolgá-
rok száma, az utolsó ismert, 2015-ös 
információk már mintegy 2200 főről 
szólnak.
Vadai Ágnes él a gyanúperrel, hogy 
ez az adat mára már tízezer fölé nő-
hetett. 

JOGI ÜGYEK: 
A DK INGYENES TANÁCSADÁST BIZTOSÍT

A korábbi évek gyakorlata szerint 2018-ban is folytatjuk az ingyenes jogi 
tanácsadás intézményét a DK Információs Központ budapesti, XIII. kerületi 
irodájában. Jó hír, hogy idén már nem csupán kéthetente, hanem minden 
héten csütörtökön tudjuk fogadni az érdeklődőket!
Várjuk a tanácsra szoruló és a jogi ügyek útvesztőjébe jutott állampolgáro-
kat, előzetes telefonos bejelentkezés alapján a 06-21-300-1000-es számon. 

címlaptéma



Minden ellendrukker 
dacára egységesedik és 
erősödik az ellenzék: az 
MSZP és a Demokratikus 
Koalíció (DK) megálla-
podott arról, hogy a 106 
egyéni választókerület-
ben nem indul egymással 
szemben a 2018-as országgyűlési választásokon. 60 körzetben az 
MSZP jelöltje, 46 körzetben a DK jelöltje indul. Gyurcsány Ferenc, a 
DK elnöke azt mondta, pártja az elmúlt hónapokban kiszámítható, 
megbízható, világos politikai irányt követett. Megerősítette, hogy 
pártja önálló listát állít, amelyet ő vezet és a DK nem támogat olyan 
miniszterelnök-jelöltet, aki más párt listáján rajta van. Az Együtt már 
üdvözölte a megállapodást, mivel szerintük ezzel megdönthető az 
Orbán-kormány.
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Egy olyan Magyarországon látnám magam, 
amelynek miniszterelnökét újra  

Gyurcsány Ferencnek hívják
Az elmúlt hónapokban több fiatal DK-s politikust mutattunk be, köztük olyanokat is,  

akik más pártokból jöttek át hozzánk. Most a budapesti 6. vk. (VIII-IX. kerület) elnökségi tagját, Bodnár Alex Szilvesztert 
kérdeztük, aki sorozatunk eddigi legfiatalabb tagja.

A lehető legkevésbé profi, bulvárba illő 
kérdéssel kezdem, de muszáj rákérdez-
nem: hány éves vagy?
2017 nyarán töltöttem be a 18-at. So-
kan meglepődnek azon, hogy már eny-
nyire fiatalon érdekel a közélet, de úgy 
gondolom, ahhoz hogy egy szerethető 
országban élhessünk, szükségünk van 
az emberek nyitottságára, és ha van rá 
lehetőségünk, hogy egy kicsit is hozzá-
járuljunk ehhez, akkor nem szabad ez 
elől kitérni.
Miért döntöttél ilyen elképesztően fia-
talon úgy, hogy politikával akarsz fog-
lalkozni, s annak is melyik területe áll 
hozzád legközelebb?
Ahogy már említettem, 18 éves vagyok. 
Lehet ezt előnynek és hátránynak is 
felfogni, de úgy gondolom a demokra-
ták feladata kortól és nemtől függetle-
nül, ugyanaz: küzdeni a demokráciáért 
mindvégig a jelenlegi elnyomó, már-
már autokrata rezsim ellen.
Tulajdonképpen a külpolitika áll hoz-
zám a legközelebb, ez részben Ara-Ko-
vács Attilának köszönhető, aki a 2018-as 
választáson a mi választókerületünk-
ben fog indulni, és aki egyben a Külügyi 

Kabinet vezetője is; ennek én is tagja 
vagyok. Másrészt már korábban is érde-
kelt, hogy mi történik a nagyvilágban, 
ugyanis ma már a világpolitika számot-
tevő mértékben befolyásolja hazánkat, 
és lakosainak életét.
És miért a DK?
Én egy nyugatias, liberális és szabad 
Magyarországon szeretnék élni. A De-
mokratikus Koalíció a megalakulása 
óta következetesen vallja ezeket az ér-
tékeket. Véleményem szerint ezt az al-
ternatívát ma Magyarországon egyedül 
a DK képviseli, ezért amikor megfogal-
mazódott bennem, hogy az országnak 
változásra van szüksége – és én ennek 
az egyik elősegítője szeretnék lenni –, 
nem volt kérdéses számomra, hogy a 
DK-t választom. Azóta tudom, hogy éle-
tem egyik legjobb döntése volt ez. 2016 
szeptemberében léptem be a pártba, 
ami rengeteg felejthetetlen élményt 
adott, beleszámítva az emberi kapcso-
latokat is.
Hol látod magad tíz év múlva?
Egy olyan Magyarországon látom ma-
gam, ahol az emberek már csak kínos 
emlékként tekintenek vissza a jelenlegi 

Fidesz:  
a baloldalnak még ma is  

Gyurcsány az igazi vezére 

Most mit mondjunk?  
Köszönjük!

portré

időszakra. Egy olyan Magyarországon, 
ahol az emberek tisztességes, nyugati 
béreket kapnak, egy ledolgozott élet 
után tisztességes nyugdíjból élnek, azok 
pedig akik betegek, megfelelő egész-
ségügyi ellátásban részesülhetnek, és 
minden magyar fiatalnak lehetősége 
van továbbtanulni akkor is, ha kevésbé 

tehetős családból származik. Nem utol-
só sorban egy olyan Magyarországon 
látnám magam, aminek a miniszterel-
nökét újra Gyurcsány Ferencnek hívják. 

Na ugye, hogy lett megegyezés?
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Fiatal alapítvány öregbíti a Demokratikus Koalíció presztizsét

Olyan aktivitással működik a DK pártalapítványa, az Új Köztársaságért Alapítvány, hogy azt nagyobb pártok hasonló 
szervezetei is megirigyelhetnék. Konferenciák, progamalkotás, műhelymunkák, képzések… Az elmúlt évről kérdeztük 

Kolber Istvánt, az alapítvány elnökét – illetve arról, mit is terveznek a következő egy-másfél évben, amikor három 
választás vár ránk.

Számos rendezvényetek volt, nehéz is belőle vá-
logatni, de ha csak néhányat kellene kiemelned, 
melyeket tartod 2017 legfontosabb olyan esemé-
nyeinek, amelyeket az Új Köztársaságért Alapítvány 
hozott létre?
Az Új Köztársaságért Alapítvány – mint a Demokrati-
kus Koalíció pártalapítványa – ugyan fiatal politikai 
szervezet, de sokirányú tevékenységet folytat. Az el-
múlt években a programalkotás volt a legnagyobb 
kihívásunk. Több száz szakértő közreműködésével 
10 szakpolitikai műhelyben dolgoztuk ki, érleltük a 
programot, amelyet vitaanyagként a Demokratikus 
Koalíció Elnöksége, majd a Kongresszusa is elfoga-
dott. 
Az alapítvány tevékenységének fontos területe a 
képzés. Azt gondolom ebben is jeleskedtünk, hiszen 
a Demokratikus Koalícióval közösen kidolgozott 
képzési programunk keretében sikeresen készí-
tettük fel a szervezési, politikai feladatokra a helyi 
politikai vezetőinket, aktivistáinkat, önkéntes segí-

tőinket. Ennek is köszönhető, hogy a Demokratikus 
Koalíció mára egy ütőképes, jól szervezett, komoly 
szervezeti erővel bíró párt. 
2017-ből elsősorban a konferenciákat emelném ki. 
A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsé-
ge Európai Parlamenti Képviselőcsoportjával (S&D) 
szerveztük a rendezvényeket. Az idei esztendőben 
több stratégiai témát vettünk elő, amely konferen-
ciákon neves külföldi előadók is szerepeltek. Az Ala-
pítvány ezzel nyitott a nemzetközi együttműködés 
irányába. 
Milyen konferenciákat tartott az alapítvány?
Beszéltünk Európa jövőjéről, perspektíváiról, remé-
nyeiről, de a leselkedő veszélyekről is a Római szer-
ződés 60. évfordulója alkalmából. Ezen a konferen-
cián Andor László, volt EU-biztos, Göncz Kinga, volt 
külügyminiszter mellett az Európai Parlament há-
rom különböző frakciójának mértékadó politikusa is 
részt vet: Frank Engel, Ulrike Lunacek, Josef Weiden-
holzer. A kitűnő pezsgő beszélgetést és vitát –ahogy 

minden konferenciánk esetében – Gyurcsány Ferenc, 
a DK elnöke nyitotta meg és fejtette ki a DK európai 
elkötelezettségű politikáját.
Nagy érdeklődés kísérte az Oroszország – szemben 
Európával? című konferenciánkat, amelyen Bokros 
Lajos MOMA-elnök, Sz. Bíró Zoltán Oroszország-ku-
tató, valamint Balázs Péter volt EU-biztos és minisz-
ter mellett Vlagyiszláv Leonyidovics Inozemcev, a 
putyini rendszert komoly kritikával szemlélő köz-
gazdász, a moszkvai Posztindusztriális Társadalom 
Kutatóintézetének igazgatója volt az egyik előadónk 
a zsúfolásig megtelt előadóteremben. Ugyancsak 
izgalmas volt a progresszív baloldali európai törek-
véseket feldolgozó konferenciánk, amelyet Nieder-
müller Péter EP képviselő, a DK alelnöke, egyben az 
alapítvány kuratóriumi tagja kezdeményezett. Ezen 
a konferencián Patrick Diamond a londoni Policy 
Network alelnöke volt a vezető előadó, aki a Tony 
Blair által fémjelzett harmadik utas politika kidolgo-
zásában is közreműködött már. 

interjú
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Fiatal alapítvány öregbíti a Demokratikus Koalíció presztizsét
Hazai témák is szerepeltek a konferenciák temati-
kájában?
Hogyne. A konferenciáink másik fontos jellemzője 
éppen az volt, hogy a többi demokratikus pártok 
képviselői és elismert szakértők örömmel vállaltak 
szerepet. Így azon a konferencián is, ahol a Magyar 
Köztársaság közjogi rendszerét tekintettük át. A 
konferencián Majtényi László, az EKINT elnöke, a 
demokratikus ellenzéki volt államfő-jelöltje fejtette 
ki a jogállam helyreállításának elveit. A kerekasz-
tal-beszélgetésen pedig Avarkeszi Dezső, (DK) Hajdú 
Nóra (Együtt), Kajdi József (MOMA) és Wiener György 
(MSZP) vettek részt. Említhetném az oktatás kérdé-
sét is, ahol Mendrey László, a PDSZ elnöke Szüdi Já-

nos, volt államtitkár mellett Ercse Krisztina, a Civil 
Közoktatási Platform szóvivője, Galló Istvánné PDSZ 
elnöke és Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom ügy-
vivője reflektált az oktatási rendszerrel kapcsolatos 
kérdésekre, amely amúgy a DK programjának egyik 
kiemelt területe. De ugyanígy említhetném a roma 
oktatással foglalkozó konferenciánkat, ahol Daróczi 
Gábor, a Romaversitas volt igazgatója, Orsós János 
a Dr. Ámbekár iskola alapítója-tanára és Setét Jenő, 
roma polgárjogi aktivista vett részt a Niedermüller 
Péter és Arató Gergely által szervezett, illetve  mo-
derált találkozón. Teret biztosítottunk annak is, hogy 
a helyi politikusaink kifejtsék álláspontjukat a DK 
alapvető programelemeiről. Erről szólt a Választás 

2018 című konferenciánk. Gyurcsány Ferenc és Mol-
nár Csaba által felvázolt programelképzelésekről 
helyi politikusaink, szakértőink beszéltek, úgymond 
“magyarországi alulnézetből”. Így szólalt meg nagy 
tetszést aratva Mezei Zsolt (Dunaújváros), Ráczné 
Földi Judit (Székesfehérvár), Rónai Sándor (Dunake-
szi), Szarkándi Lajosné (Túrony). Azt hiszem, hogy 
ezek a nagy figyelemmel kísért konferenciák is jól 
mutatják, hogy a Demokratikus Koalíció egy nem-
zetközi folyamatokra is figyelő, a hazai politikai kihí-
vásokra határozott válaszokkal rendelkező politikai 
szervezet, amelyhez  Alapítványunk igyekezett biz-
tosítani a megfelelő szakpolitikai hátteret. 
A látványosabb események mellett milyen kevésbé 

feltűnő, de a párt működéséhez elengedhetetlenül 
fontos műhelymunkák folytak?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert az Alapít-
vány keretében nagyon sok munka folyik, ami nem 
látványos, nem kap napi nyilvánosságot, mégis fon-
tos a tevékenységünkben. Így említeném a kabine-
tek munkáját, amelyek egyfajta társadalmi „agy-
trösztként” igyekeznek hátországot biztosítani a 
szakpolitikai tevékenységünkhöz. Ráadásképpen az 
idén két új kabinet is alakult. Az egyik Budapesttel 
foglalkozik, a másik a politikai szervezetfejlesztési 
kérdésekkel. Addig, amíg tavaly a Sokak Magyaror-
szága és a Demokratikus Koalíció öt évéről szóló Öt-
évköny című kötetet  jelentettük meg, az idei évben 

a szakpolitikai füzetek kiadásában jeleskedtünk (Ag-
rárium, Külpolitika; E-Magyarország Program; Ener-
giaforradalmat Magyarországon; Aki beteg, gyógyul-
hasson;Igazságtétel, jóvátétel, felelősségre vonás). S 
ahogy említettem, rendszeresek a képzéseink. 
A felmérések szerint a DK számottevően növelni 
fogja képviselői számát, frakciója lesz az Ország- 
gyűlésben, nagyobb költségvetési támogatásban 
részesül, így az Alapítvány is jobb helyzetbe kerül. 
Milyen eseményeket terveztek a következő két év-
ben, különös tekintettel az országgyűlési, majd az 
európai parlamenti, végül meg az önkormányzati 
választásokra?
Az Új Köztársaságért Alapítvány éves nyitó esemé-
nye Gyurcsány Ferenc miniszterelnök szokásos évér-
tékelő beszéde, amelyet az alapítvány szervezett az 
elmúlt években is. Ezt a televíziók által közvetített 
eseményt kíséri a legnagyobb figyelem. A köztársa-
ság napjához kötődően adjuk át idén is az Új Köztár-
saságért Díjat, amely elismerést eddig Vitányi Iván, 
Ungvári Tamás irodalomtörténész, Vekerdy Tamás 
pszichológus, Haraszty István Édeske festőművész, 
Orsós János tanár kapta, és vele azt a kisplasztikát, 
amelyet Széri-Varga Géza szobrászművész – aki a 
parlamentnél álló Bibó szobor alkotója is – készített. 
Az idei kitüntetettek nevét nem árulom el. Legyen 
meglepetés.
Az idei programjainkat nagy mértékben meghatá-
rozza  a 2018-as országgyűlési választás és annak 
eredménye. Éppen ezért az alapítvány munkájának 
csak a fő irányait határozta meg a kuratórium. A po-
litikai helyzet, az új kihívások és a Demokratikus Ko-
alíció, mint alapító párt által meghatározott felada-
tok befolyásolják majd az idei évi tevékenységünket. 
De az bizonyos, hogy a parlamenti választásokat 
követően az EP és az önkormányzati választásokra  
is koncentrálunk.

Sikeresen készítettük fel a szervezési, politikai feladatokra  
a helyi politikai vezetőinket, aktivistáinkat, önkéntes segítőinket.  

Ennek is köszönhető, hogy a Demokratikus Koalíció mára egy ütőképes, 
jól szervezett, komoly szervezeti erővel bíró párt. 

viszem a régen
kihízott nacim
viszem a kelet-német
származású macim
ezernyi véglet
közül a köztest
viszem a Csokonai
Vitéz Mihály Összest
ott lesz az ágyam
ahova fekszem
elviszem alvókának
egy-két régi ex-em
viszem a barnát
viszem a szőkét
viszem a felhalmozott
kapcsolati tőkét
 

viszem a tutit
viszem a gagyit
viszem az otthonkában
utcára tett nagyit
megannyi némán
átbliccelt évet
elviszem magammal a
szentendrei HÉV-et
viszem a Marcsit
viszem a Karcsit
elviszem Kenesétől
Keszthelyig a Balcsit
kicsit a nyarat
kicsit a telet
viszem a mindörökké-Moszkva-
Moszkva teret
 
 

apuka titkát
 anyuka aranyát
 elviszem magammal a
 Bácskát meg a Baranyát
 viszem a bölcsit
 viszem a temetőt
 viszem a csokoládé-
 barna bőrű szeretőm
 viszek egy búval
 bevetett földet
 viszem a pirosat a
 fehéret a zöldet
 elviszem ezt is
 elviszem azt is
 viszem a jófiút de
 elviszem a faszt is
 
 

viszem a bankot
 viszem a pálmát
 elviszem minden igaz
 magyar ember álmát
 viszek egy csontig
 lelakott testet
 viszont az nem kérdés hogy
 Buda helyett: Pestet
 viszek egy szívet
 viszek egy májat
 viszek egy kívül-belül
 lakhatatlan tájat
 naná hogy úgy van
 ahogy azt sejted:
 viszek egy lassú burján-
 zásnak indul sejtet
 
 

viszek egy csúnyán
 beszopott mesét
 viszem a legesleges-
 legutolsó esélyt
 ki tudja, lesz-e
 búcsúzni időm
 viszem a Duna-parton
 levetetett cipőm
 mit bánom úgyis
 elviszem lazán
 elviszem gond nélkül a
 hátamon a hazám
 aki ma büntet
 az holnap lövet
 viszek egy mindig vissza-
 visszahulló
 követ...

Ezt is elviszem magammal...

(Erdős Virág versét Kollár Klemencz László énekelte a Milla 2012-es tüntetésén)

interjú
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Mindenért, ami emberarcú   
ebben a világban, érdemes küzdeni

Nyilvános magánbeszélgetés  – hiszen nem csupán politikáról esik szó, sőt…  – Ara-Kovacs Attilával, a DK országos 
elnökségének tagjával, a Külpolitikai Kabinet vezetőjével.

„Magyarország a világra való kitekin-
tést jelentette"– nyilatkozta ifjú korá-
ról. Miért gondolta így?
Gyermekkoromban Romániában, 
Nagyváradon éltünk, s az ottani poli-
tikai felfogással természetesen nem 
tudtam azonosulni. Magyarországra 
érkezésemtől számítom a világ kinyí-
lását számomra. Mai fiatalokkal szok-
tam beszélgetni arról, mekkora érték 
a szabadság. Biztatom, vegyenek részt 
a politikai életben, mert a szabadság 
elérése, illetve megőrzése mindenek 
felett kell állnia. Mindenért, ami em-
berarcú ebben a világban, azért érde-
mes hangot emelni, küzdeni. Én éppen 
ezt teszem, és bevallom életem leg-
szebb feladatának tartom ezt.
Mi jelentheti még a világot, egy jó 
könyv akár?
Nádas Péter egy kötetét olvasom épp 
most, a Világló részleteket. Az az él-
mény kerít hatalmába, hogy ebből 
bizony egy újabb irodalmi Nobel díj 
is lehet. Mai napig nagy élmény szá-
momra világban járva felfedezni egy 
tárlatot, vagy kőről-kőre megismerni 
eldugott kis utcák csodáit. A művé-
szet számomra a mindent jelenti.
Ahhoz, hogy bennem megszólaljon a 
politikus és hiteles lehessek – a művé-
szetek sokszínűségét, közlésük ezer 
arcát hívom segítségül. Nem szólítja 

meg semmi jobban az embert, mint a 
maga alkotta maradandó csodák. Le-
hetnek versek, festmények vagy zene. 
Egy francia regény vagy egy ezeréves 
azték kő épp úgy magyar érték is, 
mint Bartók Béla.
Ennyi szépség mellett mégis hogyan 
jellemezheti a mai magyar kormány-
politikát a káosz?
A 2010 óta kiépült fideszes rendszer 
kreálja ezt a káoszt. Orbánt saját 

lépései kényszerítik bele egy olyan 
rendszerbe, amelyben már nem ő 
dönt. Erőltetett ide-oda mozgását 
kínlódó belső káosz jellemzi, minden 
logikát nélkülözve.
Végezetül, ha a káoszt megszüntetni 
egy karácsonyi angyalt küldhetne, mit 
hozatna nekünk?
Egyszerű, mégis nehéz feladat. El kel-
lene hoznia azt a magánéletet, amely-
ben minden normálisan működik. Bel-

ső világunk törvényei nem azonosak 
ugyanis a körülöttünk lévő világéval. 
Nagyon hasonlóak ezek a törvények, 
de kontextusuk más. Az emberi jóság 
és a szépséggel szembeni alázat csak 
bennünk, legbelsőbb viszonyainkban 
működik igazán. Ám, ha működik, ak-
kor annak a világnak a modellje lehet-
ne, melyet magunk köré építhetünk.
Köszönöm ezt az emberi beszélge-
tést. Deák Judit

Negyedik  
évfolyamunkba  

fordultunk!
Először csak pdf-ben, az interneten, aztán nyom-
tatott változatban is, ma pedig már több tízezres 
példányban és több helyi változatban jelenik meg 
a DK HÍREK! Varju László alelnök, a lap kiadója 
mutatja az irodája falán sorakozó címlapokat. Kö-
szönjük, hogy olvassátok a lapot, hogy terjesztitek, 
osztogatjátok – és  a még üres falfelületekre hama-
rosan újabb dkhírek címlapok kerülnek.

portré
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Ételt és ruhát osztottunk  
a Blaha Lujza téren

Munkával telt az  elmúlt év vége is, 
rengeteg aláírást gyűjtöttünk,  de sze-
rencsére a DK más téren is egyre job-
ban teljesít: mind több embert látunk 
el meleg étellel és ruhával karácsony 
előtt, mert Orbán Magyarországa vi-
szont egyre rosszabbul teljesít… Meg-
kérdezzük: látta-e valaki valaha az 
ország miniszterelnökét beállni ételt 
osztani a rászorulóknak, akár minisz-
terelnökként, akár mikor nem volt 
kormányfő? Mert a Blaha Lujza téren 
az előző miniszterelnök évek óta ott 
áll, és nem röstell beszélgetni a szegé-

nyekkel, miközben telemeri a tányér-
jukat meleg étellel… Érzi ezt a közvé-
lemény is: nem véletlen, hogy már nem 
egy felmérés szerint a DK országosan 
már a harmadik legnagyobb párt, a 
demokratikus pártok között pedig az 
első. Ezúttal csatlakozott hozzánk se-
gíteni új szövetségesünk, a Szolidaritás 
vezetője, Székely Sándor is.
Habár a sütemény nem most készült, 
díjra érdemes ötlet volt DK-kekszeket 
készíteni, idén is várjuk nagyon, mert 
nem csupán szépek, de ellenállhatla-
nul finomak is…

pártélet



ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV
A

z adatfelvétel helye:

_____________________________________________

A
z adatfelvétel idö

Ir.szám
Település

Utca
Házszám

123456789101112

A
láírásom

m
al hozzájárulok ahhoz, hogy a D

em
okratikus Koalíció  szem

élyes adataim
at az inform

ációs önrendelkezési jogról és infom
ációszabadságról szóló  2011. évi CXII. törvény alapján kezelje, velem

 kapcsolatot tartson. A
z adatkezelőnél az adataim

at  írásban m
ódosíthatom

, töröltethetem
 a következő cím

ek 
valam

elyikére küldött levéllel: D
em

okratikus Koalíció 1132 Budapest, Victor H
ugo u. 11.-15. Vagy: adat@

dkp.hu.  Jogorvoslatért a N
em

zeti A
datvédelm

i és Inform
ációszabadság H

atósághoz  fordulhatok (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, vagy  ugyfelszolgalat@
naih.hu.)

Aláírás

Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kaphassanak M
agyarországon nyugdíjat olyan orosz, illetve ukrán állam

polgárok, akik soha nem
 fizettek M

agyarországon 
nyugdíjjárulékot?                                                                                                                                                                 
A Dem

okratikus Koalíció az adatgyűjtést és az adatkezelést a 2011. évi CXII. törvény (az inform
ációs önrendelkezési jogról és az inform

ációszabadságról) alapján végzi. Nyilvántartási szám
: NAIH-135506/2017.

Cím
Sorszám

Név
Em

ailcím
Telefonszám



 2018. 1. szám – dk hírek • 11

“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
DK aktivistának!
Jelentkezz: aktivista.dkp.hu

vagy érdeklődj az alábbi
telefonszámon:
06 21 300 1000
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