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A Demokratikus Koalíció 
havonta megjelenő kiadványa

Teljesen új stratégia kell
Mindenkinek félre kellene tennie személyes averzióit Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban 

– mondta Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke, aki szerint a politikusoknak 

ettől még nem kellene szeretnünk egymást.

Ön a Demokratikus Koalíció alelnöke, a párt kép-
viselőcsoportjának pedig a frakcióvezető-helyette-
se. Nem unalmas mindig Gyurcsány Ferenc mögött 
állni?
Mellett! Sose mögött! Mi mindannyian egymás mel-
lett állunk – és ki-ki végzi a munkáját.
Hezitáltak akár egy másodpercig is, mielőtt eldön-
tötték: Gyurcsány Ferenc vezeti a DK képviselőcso-
portját?
Nem. Nálunk egyértelműen a pártnak van frakciója – 
a pártot pedig Gyurcsány Ferenc vezeti.
Két éve kivonultak, most kitartanak az Országgyű-
lésben – mi változott azonkívül, hogy most önálló 
frakciója van a DK-nak?
Változatlanul valljuk, hogy a választás nem volt sem 

szabad, sem tisztességes. De arra jutottunk, minden 
lehetséges eszközt fel kell használni, hogy megdönt-
sük az orbáni diktatúrát.
Kétharmados Fidesz-többség mellett milyen „dönté-
si lehetőséget” kínál a parlament?
Az, hogy van frakciónk lehetővé teszi, hogy napirend 
előtti felszólalásokban, interpellációkban, bizottsági 
üléseken érdemben és érzékelhető módon bíráljuk a 
kormányt. De hadd tegyem világossá: a parlamenti 
küzdelem csak egy kis része a diktatúra bontó tevé-
kenységnek.
Mi lesz a DK első szimbolikus ügye a parlamentben?
Meglátják a kedves olvasók. Egy biztos, nem szenve-
dünk témahiányban.
Nem bánnánk, ha szivárogtatna egy kicsit.

Maradjunk annyiban, hogy az Országgyűlés a pün-
kösd utáni héten kapcsol normál üzemmódba – és 
megérzésem szerint a kormány rögvest benyújtja a 
költségvetést.
Azt mondja, a parlamenti csörte csak egy kis részét 
adja a DK munkájának. Akkor menjünk az utca felé: 
Budapesten két nagy tüntetés próbálta rászorítani 
az ellenzéki formációkat az együttműködésre. Mit 
gondol: ez reprezentatív választói vélemény, vagy 
csak fővárosi népakarat?
Hadd emlékeztessek mindenkit: a DK 2014 óta egy 
nagy választási-/gyűjtőpárt létrehozása mellett ér-
vel...
...akkor miért utasították el a szocialisták közös listá-
ról szóló ajánlatát?
A közös listát kilenc hónapig blokkolta az MSZP mi-
niszterelnök-jelöltje, a párt vezérkara pedig támo-
gatta ebben.
Majd ment, és a szocialisták újra közös listát akartak.
Csakhogy addigra beszorultunk időben, illetve a 
tagság és a pártszervezeteink nyomására döntöt-
tünk a választási stratégiáról. Nyilvánvaló a tanul-
ság: a jövőben nem az utolsó két hétben kell va-
lami összefogással bajlódni. De ez csak technika. 
Ha nincs tartalom, lehet itt bármilyen demokrata 
párt, nem tudjuk leváltani Orbánt. És éppen ezért 
nemcsak a tüntetők a fontosak. Azt rögzítsük a hi-
telesség kedvéért, hogy nemcsak budapesti ügy-
ről van szó – a vidéki nagyvárosokban is utcára vo-
nultak az emberek. Érthető az elkeseredettségük. 
De az ellenzéknek nemcsak rájuk kell figyelnie, 
hanem meg kell érteni, miért lehetett ilyen sike-
res a migránsozó goebbelsi kormánypropaganda. 
Miért van az, hogy bár sokan nem értenek egyet a 
Fidesz demokráciafelfogásával, mégis Orbán-re-
zsimjére szavaztak. Miért van az, hogy a ma lát-
szólagos biztonságáért nagyon sokan hajlamosak 
feláldozni a jövőt. Egyszóval meg kell találnunk 
azokkal a hangot, akik valamilyen okból a Fideszt 
választották.                     Folytatás a 2. oldalon 
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Mészáros Lőrincnek például mit mondana?
Nyilván azokra, akik a rendszer haszonélvezői, nem 
hat semmilyen érv. De azt hiszem, Orbán kedvenc ol-
igarchájával amúgy is felesleges lenne beszélgetni, 
nem biztos, hogy megértené, mi van „Sokak Magyar-
országa” programunkban.
Tegyük fel megértik, ki miért támogatta a Fideszt. 
Úgy tűnik, a kisvárosokban és a falvakban élő, közép-
korú vagy idősebb, szegény emberek között hatott 
leginkább a kormánypropaganda, az utalványosz-
tás és az egyszeri rezsicsökkentés. Csakhogy erre 
a terepre miként jut el a DK, amelyik a fővárosban 
tényező, de vidéken nagyon mérsékelten van jelen – 
például ha nincs az MSZP-
vel kötött választókerületi 
megállapodás, akkor szin-
te nem is látszott volna a 
kampányban.
Ez nem igaz. Nagyon sok 
helyen ott vagyunk vidé-
ken is, de ez most nem 
volt elég. Hadd éljek ka-
tonai hasonlattal: a kam-
pányban ki voltak rakva a 
csapatok és a harci járművek a terepasztalra – úgy, 
ahogy. Most az egészet le kell söpörni, és új stratégi-
át kell kitalálni. Mert amit a politika gondolt Magyar-
országról, az nem tűnik tarthatónak, igaznak.
A választási győzelem azért azt mutatja: a Fidesz rá-
érzett.
És így is érték erős meglepetések. A fővárosban él an-
nak a középosztálynak a jó része, aminek számtalan 
gesztust tett, amelyik gyarapodott a kormányintéz-
kedések miatt – mégis a rezsim ellen szavazott. De 
nem vitás: az ellenzéknek mélyebben kell megérte-
nie, mi történt. Egyértelmű, hogy sok-sok szegényem-
bernek – és pont a választás napján – az utalvány, 
a tűzifa az életet jelentette, és azt gondolta, ha a 
Fideszre voksol, talán ez az ajándék megismétlődik.. 
Hát majd négy év múlva. De nekem nem lehet bead-

Heltai Jenő:

Szabadság
(részletek)

Tudd meg: szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,

Se rang, se kincs 
nem veszteget meg,

Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.

Tudd meg: szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,

Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem igér, nem hamisít.

Nem alkuszik meg, 
hű becsületéhez,

Bátran kimondja, mit gondol, 
mit érez.

Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse.

Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,

Gazdag, hatalmas, 
mert bilincstelen.

Míg több jut egynek, 
másnak kevesebb,

Nincs még szabadság, 
éget még a seb.

(1945. május 1.)

„Nincs mese, kell egy jó cipő, és 
menni, menni. A DK megalakulása 

óta járjuk az országot, és 
most ott tartunk, hogy minden 

választókerületben ott vagyunk ”

ni, hogy a tízezer forintos utalvány vagy a gázszám-
la-jóváírás befolyásolt mindenkit – hiszen a vidéki 
nagyvárosok is a kormánypártot támogatták.
A megértés is nagyon fontos, de a miképp jut ki a DK 
terepre kérdés arra vonatkozott: miképp épít vidé-
ken hálózatot.
Nincs mese, kell egy jó cipő, és menni, menni. A DK 
megalakulása óta járjuk az országot, és most ott tar-
tunk, hogy minden választókerületben ott vagyunk 
– több száz településen létezik szervezetünk. De 
nyilvánvaló: sokkal erőteljesebb beágyazottságra 
van szükség. Mert ezt a munkát nem sikerült elvé-
geznünk – igaz, nemcsak nekünk. Hogy sikerüljön, 

konkrét üzeneteket 
kell megfogalmaznunk. 
Nem elég azt mondani, 
hogy leváltjuk Orbánt, 
és egy demokratikus 
rendszert építünk. A vá-
lasztók konkrétan tudni 
akarják, milyen lesz az 
életük – forintra lebont-
va. Tudni akarják, ho-
gyan működik majd az 

egészségügyi ellátás vagy az oktatási rendszer. Tudni 
akarják, mi lesz azzal a középréteggel, amelyik meg-
kapaszkodott, mégsem akar gyereket vállalni. Tudni 
akarják, mi lesz azzal a majdnem egymilliós tömeg-
gel, aki összecsomagolt, elment, és a jelek szerint 
nemcsak állást váltott, de hazát is.
Alapvetőnek nevezi, hogy olyanokat is megszólít-
sanak, akik nem fideszesek, de valami miatt most a 
kormánypártra szavaztak. Gyurcsány Ferenccel lehet 
ilyesmit csinálni?
Az, hogy a jobboldal démonizálja Gyurcsány Feren-
cet, érthető – ez segít összetartani a táborát. Azt vi-
szont nem tartom normális dolognak, hogy a balol-
dal is ezt csinálja. Én senkivel nem tennék ilyesmit 
– még Botka Lászlóval sem. Le kell erről a trekkről 
szállni. Egyrészt a kampányban mindenki a DK-nál 

kopogtatott, hogy miképp is lehetne együttműködni. 
Másrészt Gyurcsány Ferenc személyesen mindent ki-
bír, de pocskondiázása azt üzeni: a baloldali pártok 
még egymással sem képesek megegyezni, hogyan 
tudnának akkor kormányozni. Úgyhogy célszerű len-
ne, ha mindenki félre tenné a személyes averzióit. 
Ettől még nem kell szeretnünk egymást.
(Részletek a Népszavában megjelent interjúból.)
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Az aláírásgyűjtés a DK honlapján indul:
http://alairas.dkp.hu/tiltakozom-a-cafeteria-meg-

szuntetese-ellen

Miközben a dolgozók százezres nagyságban áramlanak ki az országból, az 
Orbán-kormány újabb olyan intézkedéseket hoz, amellyel felgyorsítja ezt a káros 

folyamatot. Igaz, állítólag már ő is Magyarországon kívül vállalna munkát, az 
Európai Tanács elnökeként. Csakhogy ő nem azért, mert itthon már tisztessséges 

munka után is alig tudja befizetni a villanyszámlát...

– A Demokratikus Koalíció (DK) aláírásgyűjtést indít annak érdekében, hogy az 
Országgyűlés tárgyalja újra az adótörvényeket, s szüntesse meg a cafeteria meg-
adóztatására hozott új szabályokat – jelentette be párt frakcióvezető-helyette-
se. Arató Gergely szerint a megszorító csomag hatására több tízezer forinttal 
csökkenhet a munkavállalók nettó jövedelme, és a változásokkal sem az állam, 
sem a munkaadók nem járnak jól. 
A parlament már elfogadta a 2019-es adótörvényeket, megadóztatva a cafete-

riát; kivéve a SZÉP-kártyát, amely leginkább a Fideszhez közel álló oligarchák 
vendéglátóipari érdekeltségeit érinti. A változások vonatkoznak az utazási ked-
vezményre és a lakhatási támogatásra, valamint a kedvezőtlen helyzetű munka-
erőpiaci csoportokra is.
Arató Gergely elfogadhatatlannak nevezte, hogy a csomag elfogadásáról nem 
egyeztettek sem a szakszervezetekkel, sem a munkavállalókkal. A lépés érde-
mi megtakarítást sem hoz, hiszen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sem vár ebből 
költségvetési többletbevételt.
Igaz, a kormány azt javasolja a munkaadóknak: béremelésként adják oda a ca-
feteriát a munkavállalóknak, de ez jelentős adótöbbletet jelentene. Az MNB és 
a szakszervezetek is azzal számolnak, hogy a munkaadók jelentős része nincs 
abban a helyzetben, hogy ezt a juttatást bérként adja oda, mert Magyarországon 
kivételesen magas közterhek sújtják a béreket – azaz a munkaadók várhatóan 
meg fogják szüntetni a cafeteriát.
A Demokratikus Koalíció az aláírásgyűjtéssel azt szeretné elérni, hogy erős és 
egyértelmű jelzést kapjon a fideszes többség arról, nem lehet ezt így csinálni, nem 
lehet ismét a nehezebb helyzetű munkavállalókkal megfizettetni minden költséget.

Leépítik a cafeteria-rendszert is

Közösségépítő kirándulás

Keszthelyi Dorka (XIII. kerület) 
szervezésében és Jambrik 
János túravezetésével egy kis 
kiruccanáson vettek részt a 
DK önkéntesei és aktivistái a 
Dobogókő–Pilisszentlászló–
Pilisszentkereszt útvonalon.
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Budapest: jönnek a büntetések?
– A főpolgármestert a polgárok választ-
ják, nem Orbán Viktor – mondta Gy. 
Németh Erzsébet fővárosi képviselő.
Sajtóinformációk szerint egy kor-
mányközeli kutatócég arról kérdezi 
az embereket, hogy hogyan fogad-
nának egy olyan főpolgármestert, 
akit nem megválasztanak, hanem a 
kormány nevezi ki két évre. Ezzel a 
lépéssel a Fidesz eltörölné és meg-
puccsolná az ellenzéki Budapestet 
és a főpolgármester-választást, hiszen 
a kevés fővárosi Fideszes-szavazó 
miatt veszélyben érzi a jövő 
évi választást.
 A DK aláírásgyűjtést indít 
azért, hogy megmaradjon 
a mostani rendszer, vagyis, 
hogy a fővárosiak maguk 
választhatnak főpolgár-
mestert. – Akit nem a fővá-
rosiak választanak meg, az 

Orbán Viktor nem szokott megfeledkezni fenyegetéseiről: a kétharmaddal az ellenzék mellé állt Budapest esetében pláne. A hírek 
szerint ugyanis megszűnne a közvetlen főpolgármesterválasztás.

nem főpolgármester lesz, hanem Orbán Vik-
tor helytartója és komisszárja – jelentette 

ki Gy. Németh Erzsébet.
  Az aláírásokat először online, majd au-

gusztus végétől az utcán és az egyéb 
rendelkezésre álló helyszíneken kérik 
a fővárosiaktól. Az aláírással támo-
gatható mondat így szól: Aláírásom-
mal támogatom, hogy a főpolgár-
mestert továbbra is a budapesti vá-

lasztópolgárok választhassák.
    A DK szerint a Fidesznek fel kellene 

végre dolgoznia, hogy tavasz-
szal a budapesti válasz-

tópolgárok kétharmada 
nem kért Orbán Viktor 
kormányzásából.
    Gy. Németh Erzsébet 
kitért arra, hogy ezek 
az esetleges kormány-
zati tervek új megvilá-
gításba helyezik Tar-

lós István főpolgármester kijelentéseit, miszerint nem 
biztos, hogy újra indul a posztért. Az aláírásgyűjtéshez 
várják a civil szervezetek és más pártok csatlakozását 

A közvetlen főpolgármester-választás 
az egyetlen dolog, ami még a 
demokráciánkból megmaradt

Az országgyűlési képviselők juttatásainak emelését 
csak a DK politikusai ellenezték, a többi jelen lévő 
ellenzéki képviselő megszavazta azt, miután a kor-
mánypártok hozzájárultak a frakciók támogatását 
és egyes képviselői juttatásokat érintő ellenzéki kez-

Csak a DK szavazott nemmel 
a képviselői fizetésemelésre

Több pénz, növekvő alapilletmény és tiszteletdíj, üzemanyagkártya, 
plusz lakbértámogatás, mindez augusztus elejétől. Erre mondtak igent a 

kormánypártok, valamint az ellenzék egy része is. A DK volt az egyetlen párt, 
amely egységesen nemmel szavazott. 

deményezéshez. 
Aki egy állandó 
bizottság tagja, az 
az alapilletményé-
nek 1,2-szeresét, 
aki legalább két 
testület munká-
jában vesz részt 
vagy a törvényal-
kotási bizottság-
ban foglal helyet, 
az alapilletmény 
1,4-szeresét kap-

ná. A frakcióvezetők az alapilletmény kétszeresében 
részesülnének.
Az Országgyűlés elnöke az alapilletmény 2,7-szere-
sét kapná, alelnökei annak dupláját. A képviselők 
üzemanyagkártyát is kapnak, amelyet havonta töl-

tenének fel különböző összegekkel figyelembe véve 
azt, hogy a politikus milyen messze él a fővárostól, és 
választókerülete mekkora. A budapestiek alapjutta-
tásként havi 2500 kilométer megtételéhez elegendő 
forrást kapnának, míg az, aki több mint 300 kilomé-
terre lakik, 6500 kilométerre elegendő üzemanyagot 
fedezhetne abból. Az összeg azonban ennek akár a 
másfélszerese lehet a legnagyobb területi kiterjedé-
sű választókerületek egyéni képviselői esetébe.
Növekedne a lakbértámogatás is, az indoklás szerint 
azért, mert a fővárosi albérletárak az elmúlt években 
megduplázódtak.
A változások már idén augusztustól életbe lép-
nek. A Fidesz a béremelésről úgy magyarázkodott: 
a parlamenti döntéshozók alapilletménye ezek 
után, a sorban utoljára emelkedik, 18,5 százalékkal.

is. Gy. Németh Erzsébet bízik abban, hogy ha kellő szá-
mú aláírás összegyűlik, az elegendő nyomásgyakorlás 
lesz a kormány felé, mert más jogi eszközük nincs 
megakadályozni a kormányzati terveket.

Gyurcsány Ferenc a Facebookon 
osztotta meg véleményét a szava-

zásról:

„A haza az utolsó, a fizetésed min-
den? Megemeltétek a saját fizetése-
teket?  Tényleg ilyen silányak vagy-
tok? Nem látjátok, hogy mit üzen ez 
a legtöbb választónak? Rövidlátóak 
vagytok vagy egyszerűen csak ocs-
mányan viselkedtek?”


