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A budai Sport11 zsúfolásig tömött csarnokában rendkívül jó hangulat mellett felszólalt a párt vezérkarának jelentős 
része, majd egy azóta több százezres nézettségű, ötletes kisfilm után bevonult Gyurcsány Ferenc pártelnök. A látványos 

kongresszust Csepregi Éva koncertje zárta, rengeteg kék luftballon kíséretében. A felszólalók beszédeiből idézünk.

Kongresszus: a DK nem a tegnap vagy  
a tegnapelőtt, hanem a holnap pártja

Gyurcsány Ferenc
•  Hiszek abban, hogy egy demokratikus, nyitott, sza-

bad élet előbb teremthet jobb világot sokaknak, a 
sokak Magyarországának.

•  A diktatúrák a jólét ígéretével, különféle prakti-
kákkal képesek támogatást szerezni. Egy ideig. De 
Orbán rendszere halálra van ítélve, és hamarosan 
ki is mondják rá az ítéletet.

•  A DK a szabadság, a tisztességes szó pártja, amely 
az évek során megtöbbszörözte támogatottságát, 
mert nem lehet velünk üzletelni. Nem alkuszunk. 
Tiszták voltunk, tiszták vagyunk, tiszták mara-
dunk!

•  A DK politikája egyenes és következetes. A De-
mokratikus Koalíció nem a tegnap vagy a tegnap-
előtt, hanem a holnap pártja!

•  Új világban élünk. Felnőtt a Facebook- és a Whats-
up-generáció, amely lehet, hogy kevesebbet olvas, 

de pontosan tudja, hogy Paks II. ártalmas, és a jö-
vőt a tiszta és megújuló energia jelenti. Ezt nem 
érti a Fidesz, mert a Fidesz a múlt pártja.

•  Április 8-án vegyétek birtokba ezt az országot, 
mert tiétek ez az ország, és nem azoké, akik most 
magukénak hiszik.

•  Harc van, de a mi harcunk nem Orbán háborúja. Mi 
nem Európa ellen hadakozunk, mi Európa mellett 
harcolunk.

•  Ennek a ragadazó cápának nem kellett a vej, hogy 
ragadozó legyen. Gonosz és ragadozó volt már ko-
rábban is. Megismertük így a családpolitikájukat 
is: a kormány támogatja az Orbán-családot.

•  1990 óta nem volt még olyan, hogy egy hivatalban 
lévő magyar miniszterelnök közvetlen családtag-
ját vádolja meg az Európai Unió bűncselekmény-
nyel. Nem az a bajunk, hogy rokonok, hanem hogy 
bűntársak!

•  Mi voltunk az elsők, akik megmutatták, hogy mire 
számíthatnak azok, akik ránk szavaznak, két éve, 
a Sokak Magyarországa programmal. Keresem a 
kormány programját, nem találom. 2014-ben se 
volt túl hosszú: „folytatjuk”. Most ezt nem mernék 
mondani, mert elkergetnék őket. Azt ajánlom, le-
gyen egy kicsit hosszabb a programjuk: „nem foly-
tatjuk”.

•  A DK hatalmas utat járt be az elmúlt években, de 
megyünk előre. Az ország is megy, de hátra. Kor-
mányon biztosan mi is fogunk elkövetni hibákat, 
de Orbán Viktorhoz képest olyanok leszünk, mint 
a ma született bárány!

•  Nem kell félni a koalíciós kormányzástól, mert az 
országot a néppel együtt, vele tárgyalva kell ve-
zetni, mert ne higgyjük, hogy a párbeszéddel van a 
baj, és nem is az egyeztetésekkel, hanem a dikta-
túrával.
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Molnár Csaba
•  Hazánk nyolc éve támadás alatt áll. Nem Brüsszel 

támad, nem is egy távolban élő 86 éves bácsika, 
hanem egy magát Fidesznek nevező bűnbanda.

•  Mi nem akarjuk megmondani, ki magyar és ki nem. 
Mi nem jogot akarunk elvenni, hanem jogot aka-
runk visszaadni – a Magyarországon dolgozó, élő 
embereknek. Jogot, hogy csakis ők döntsenek ön-
magukról. Mások mintha félnének, de mi kimond-
juk, még ha nem is tetszik Orbánnak, sőt, még csak 
akkor mondjuk igazán: most olyan emberek, akik 
nem is tudnak magyarul, nyugdíjat kapnak és sza-
vazójogot. Ezt mi meg fogjuk szüntetni.

•  Katolikus emberként fájó, hogy az egyház világi 
hatalomnak kampányol, mert így nem lesznek 
mások, mint reverendába bújt pártkatonák.

Gy. Németh Erzsébet
•  27 éve harcolok a Fidesszel, senki sem kapott a Fő-

városi Közgyűlésben annyi jelzőt, mint én, voltam 
már áruházvezető, mosolygó hód, direktrisz. Innen 
is tudom, hogy jól végezem a dolgomat, mint el-
lenzéki politikus.

•  Tarlós vörös szőnyeget terített a korrupció elé, le-
festette az oroszokkal a metrót, mondtam is neki: 
ne vegyen új szolgálati autót, festesse le az oro-
szokkal.

Oláh Lajos
•  Amikor a DK–Szolidaritás megkötötte az egyezsé-

get az MSZP-vel, 60 helyen léptette vissza jelöltje-
it. A DK-nál nagyobb áldozatot egyetlen párt sem 
hozott a győzelemért.

•  Fideszes ellenfelem és konzorciumai több támo-
gatást kaptak, mint amennyiből fel lehetett volna 
újítani a Péterfy Sándor utcai kórházat.

Nemes Gábor
•  Ezt az embertelen rendszert csavarról csavarra 

fogjuk lebontani. Azt fogom csinálni, amit minden-
nap: szétszedem, ami nem működik és összera-
kom úgy, hogy működjön. 

Vadai Ágnes
•  Sok mindent láttunk, de azt még nem, hogy egy 

urizáló kör minden munka nélkül milliárdossá vál-
jon, csak azért, mert osztálytársa, évfolyamtársa, 
rokona, vagy épp fogorvosa Orbán Viktornak.

•  A soha meg nem térülő Budapest–Belgrád vasút-
vonal méterenként 2 millióba kerül, de az eszter-
gomi kórházban nem jut szülészetre.

Ráczné Földi Judit
•  Mint sok más DK-s politikus, én sem a politikából 

élek, egy kis cukrászdát üzemeltetek, remek a 
krémesünk, de úgy sütnék már egy jó narancsos 
buktát.

•  Sokat járok bíróságokra, hogy mire költötték a 
TAO-pénzt, ami közpénz, a focicsapatoknál, pedig 
közben egy koncepciós eljárás során ügyvédünket 
is előzetesbe helyezték. De rajtunk nem lehet át-
gázolni. Legutóbb akkor lehetett volna, amikor rá-
feküdtünk az üresen járó felcsúti kisvasút síneire.

Székely Sándor
•  Hangosak leszünk, mert csak így tudjuk elmonda-

ni Orbán Viktornak, hogy elég volt!
•  Azok, akik szétverték az oktatási és egészségügyi 

rendszert, nagyiparilag lopják a közpénzt, felelni 
fognak. Nemcsak a választók előtt, de a bíróságok 
előtt is!

•  Büszkék vagyunk rá, hogy a DK–Szolidaritás szö-
vetség felgyorsította az ellenzéki együttműködést.
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Sötét ügyek a világosság körül
Gyanús módszereket tárt fel az OLAF, az EU csalás elleni hivatala az Elios összesen 35 közbeszerzésénél,  

és hogy mindez hogyan valósult meg például Szekszárdon, Szolnokon vagy Hódmezővásárhelyen.

Tiborcz István több milliárd forinttal 
gazdagodott, amikor pár éve eladta 
az Elios Zrt. felét, ami az uniós csalás 
elleni hivatal jelentése miatt most 
újra a figyelem középpontjába került. 
A miniszterelnök – természetesen sa-
ját lábon álló – veje nem osztalékot 
vett ki a vállalatból, hanem akkor 
jutott több milliárd forinthoz, amikor 
2015-ben a Paár Attila tulajdonában 
lévő Hungária Bau csoporthoz tar-
tozó WHB Befektetési Kft. megvette 
a Tiborcz István tulajdonában lévő 
Green Investments & Solutions Kft.-t 
(GIS), amelyen keresztül az Elios fe-
lét is birtokolta. Ezért kb. 3 milliárd 
forintot kasszírozhatott be a Nemzet 
Veje.
Az Európai Unió Csalás Elleni Hivata-
la (OLAF) súlyos – mint utóbb kiderült, 
akár a szervezett bűnözés gyanúját 
is felvető – szabálytalanságokat tárt 
fel az Elios Zrt. által elnyert mintegy 
40 millió eurónyi uniós közbeszerzé-
sei körül. Bár a jelentést a kormány 
és az ügyészség nem hajlandó kiadni, 
a 24.hu-nak sikerült megszereznie. 
Ezek ből kiderült, milyen gyanús mód-
szereket tárt fel az OLAF az Elios ösz-
szesen 35 közbeszerzésénél, és hogy 
mindez hogyan valósult meg például 

Szekszárdon, Szolnokon vagy Hódme-
zővásárhelyen.
Az OLAF-nak, az EU csalás elleni hiva-
talának a közvilágítási pályázatokon 
elkövetett csalásokkal kapcsolatos 
jelentése szerint az ügy kulcsfigurája 
Hamar Endre, aki több szálon is kö-
tődik Orbán legszűkebb köréhez. Két 
tanácsadó cége is részt vett a közbe-
szerzések előkészítésében, miközben 
üzlettársa volt a miniszterelnök vejé-
nek, Tiborcz Istvánnak a pályázatokat 
rendszeresen megnyerő Elios Zrt -ben. 
Ez az EU szabályai szerint a legszigo-
rúbban tiltott összeférhetetlenség. A 
jelentés arra is rámutat, hogy Tiborcz-
nak és Hamarnak tudnia kellett, hogy 
ezzel illegálisan gazdagodnak – ezért 
javasolja a 13 milliárdos támogatás 
visszafizettetését.
A fideszes pártkatona Polt Péter leg-
főbb ügyész a botrány dagadása láttán 
sietett az ügy elsimítására, a nyomo-
zás évekig elhúzódhat – világosan je-
lezve szándékát az ügy eltussolására. 
Zalaegerszegen az önkormányzat kor-
mánypárti képviselői is megszavazták, 
hogy nyilvánosságra hozzák az OLAF, 
az EU csalás elleni hivatala levelét a 
miniszterelnök vejéhez köthető köz-
világítási tenderrel kapcsolatban. A 

döntést a térség országgyűlési kép-
viselője, Vigh László közbelépésére 
egy nappal később visszavonták. Erre 
minden okuk meg is volt. Mint kiderült, 
itt is működött az OLAF által föltárt két 
csalási módszer: a pályázatok kiírását 
előkészítő cég szorosan kötődött a pá-
lyázat nyerteséhez, az egyes munkála-
tok árazásához előírt három független 
árajánlat közül pedig legalább kettőt 
ugyanazon a számítógépen írtak.

Még a tekintélyes amerikai The Wall 
Street Journal is jelentette, hogy az EU 
Csalás Elleni Hivatala komoly csaláso-
kat állapított meg az Orbán Viktor ve-
jének adott EU-s közbeszerzéseknél.
A DK csak annyit kérdez: mennyivel 
tartozik Orbán veje a magyaroknak? 
Mindez is igazolja, amit régóta mon-
dunk: az Orbán-családnak már arról 
szól a választás, hogy börtön vagy sza-
badláb.

Százmilliós EU-támogatás Orbán testvérének
 
129 millió forintot nyert egy uniós pályázaton a Gamma Analcont Kft., ami-
nek egyik tulajdonosa a miniszterelnök öccse. A cég csaknem 500 millió 
forint uniós forráshoz jutott, mióta ifj. Orbán Győzőnek érdekeltsége van 
benne. A Demokratikus Koalíció és a Szolidaritás felhívja a figyelmet, hogy 
a Gyurcsány-kormány idején törvény tiltotta kormánytag hozzátartozójá-
nak állami vagy EU-támogatását. A Fidesz az elsők között törölte el ezt 
a törvényt, Orbán azóta is képtelen leállni az uniós pénzek dézsmálásá-
val. Veje csalássorozatát az EU leplezte le, apja uniós támogatással meg-
valósuló állami nagyberuházásban alvállalkozó, felesége évi 50 milliós 
EU-támogatást kap a földjei után, de mint látjuk, a testvéréről sem feled-
kezik meg. A kormányváltás után valamennyi ilyen ügyet kivizsgálunk, a 
törvénytelenül fölvett pénzeket visszavesszük, a bűnösök pedig elnyerik 
méltó büntetésüket. 

Varju László
a DK alelnöke, országgyűlési képviselő
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Orbán Viktor egyet biztosan  
kifelejtett a vagyonnyilatkozatából: 

Mészáros Lőrincet
Orbán pártsajtója három hazugságot állított a DK elnökének vagyonnyilatkozatáról. 

Igazából csak azon lepődünk meg, hogy mindössze hármat…

Az első valótlan állítás az volt, hogy 
Gyurcsány Ferenc vagyonának egy 
részét, melyet egy bécsi bankban ke-
zelnek, nem vallotta be. A hazugság 
lelepleződött. Okiratok bizonyították, 
hogy különböző befektetésekben, be-
leértve a bécsi bank által kezelt rész-
vényeket és kötvényeket is, valóban 
pont 605 millió forint volt, pontosan 
annyi, amennyi a vagyonbevallásban 
szerepel.
Ezután a támadás második iránya az 
lett, hogy Gyurcsány Ferenc nem ne-

vezte meg a vagyonkezelő pénzinté-
zeteket, szolgáltatókat. A vonatkozó 
törvény és kitöltési útmutató szerint 
ezeket nem is kell megnevezni, nem 
is teszi ezt meg a többi képviselő sem. 
Ennek ellenére – mivel nincs titkolni 
valója – a DK elnöke nyilvánosan meg-
nevezte a vagyonkezelőket is.
Miután ez a hamis állítás is megdőlt, 
a kormánypropaganda egy harmadik 
követeléssel állt elő. Ezúttal a részvé-
nyek és kötvények pontos felsorolását 
kérték. Természetesen erre sincs sem-

milyen kötelezettség és nem is lenne 
értelme, hiszen a vagyonkezelők na-
ponta, hetente adják és veszik az ér-
tékpapírokat. Ennek ellenére a DK el-
nöke ezeket az adatokat is elküldte az 
Országgyűlés illetékes bizottságának.
Messze meghaladva a bevallási köte-
lezettség szabályait most már a legap-
róbb részletek is ismertek Gyurcsány 
Ferenc vagyoni helyzetéről. A DK el-
nöke a törvényi előírásokon túlmenve 
valamennyi családtagja vagyonnyilat-
kozatát is nyilvánosságra hozta.

Vajon megteszi ugyanezt Orbán is? 
Nem hinnénk.
A DK a legátláthatóbban működő párt, 
ezzel szemben a Fideszt csakis az Ál-
lami Számvevőszék, a Fidesz új ostora 
tartja annak.

Kampányol a püspök
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püs-
pök bemutatta a Hódmezővásárhelyen 
épülő új katolikus templom terveit. Ez 
ugyanaz templom, amiről Németh 
László plébános azt mondta a misén 
a Fidesz polgármester-jelöltje mellett 
kampányolva, hogy „már itt van a pénz 
a számlán” – mármint a templom épí-
tésének költsége.
– A Demokratikus Koalíció szerint a 
püspök nyilvánvalóan nem véletlenül 
időzítette a polgármesteri kampány 
véghajrájára a bejelentést, ahogy ko-
rábban sem véletlenül vette védelmé-
be a templomi kampányt, szembesze-

gülve II. János Pál pápa enciklikájának 
rendelkezésével, miszerint „Nem sza-
bad összekapcsolni a szentmise vég-
zését politikai vagy világi események-
kel”. A főpap közismerten lelkes híve 
Orbánnak, egy interjúban mellé is állt 
a menekültkérdést illetően, lényegé-
ben lehülyézve Ferenc pápát – mondta 
Mucsi Tamás, a DK hódmezővásárhelyi 
elnöke.
A focirajongó püspök kormányhűsége 
nem marad viszonzatlan. Az egyház-
megyének focicsapata is van, úgyhogy 
kapott a kormánytól egy 3 hektáros 

szegedi ingatlant és 9,7 milliárd forin-
tot egy futballstadion megépítésére. 
Kiss-Rigó László nyilván ismeri Jézus 
tanítását, miszerint „Senki sem szol-
gálhat két úrnak….Nem szolgálhattok 
Istennek és a Mammonnak” (Mt 6,24), 
ő azonban a maga részéről szemláto-
mást Mammont választotta.
Ja, és Hódmezővásárhelyet a püspöki 
prédikációk ellenére is elvesztette a 
Fidesz.
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De mit is akar a magyar nemzet? 
Az igazság az, hogy a magyar nemzet nem tudja pon-
tosan mit is akar. A nép nem mindig bölcs és pláne 
nem tévedhetetlen, s most nem is kell visszanyúlni 
Mussolinihez meg Hitlerhez, itt sorakoznak a friss 
példák: a Brexit, Donald Trump vagy házunk táján 
maradva: a Fidesz. Annó egyetemista koromban töb-
bedmagunkkal – felvidéki hallgatókkal kiegészülve 
– szánakozva, viszolyogva és bevallom, kissé lené-
zően beszéltünk Vladimír Mečiar (emlékszik-e még 
rá valaki?) megválasztóiról. Ámde Szlovákia tanult a 
hibáiból, mi viszont kezdünk elhíresülni arról, hogy 
ragaszkodunk azokhoz. Még a végén kiderül, hogy 
hagyományőrzőbbek vagyunk a briteknél, pedig ők 
találták fel a hagyományt (és a pudingot).
17 éves korom óta élek Magyarországon, s Kolozsvá-
ron maradt atyámfiai meg volt osztálytársaim most 
tőlem kérdik épp úgy, kissé szánakozva, leheletnyi 
lenézéssel: mondd csak, nem rémlik neked itt egy kis 
dejà vu?
Akar-e valamit a magyar nemzet? 
Nem tudom. Tanácstalan vagyok. Akárcsak a magyar 
nemzet, elvégre én is vagyok a magyar nemzet. Ami-
kor a fiúk 1848-ban feltették a kérdést: „mit akar a 
magyar nemzet”, elég jól meg is tudták fogalmazni 
a válaszokat. Igaz, kevesebb időt lógtak Facebookon 
meg valóságshow-kon, volt idejük gondolkodni, a 
bécsi udvar metternichi propagandája meg lényegé-
ben észrevehetetlen volt a mai, Kim Dzsungil büsz-
keségét kiváltó szervezett agymosáshoz képest.
Ugyanakkor vannak, akik nagyon tudják, mit akar-
nak. De nem a Jobbik választói, mert ők beleszédül-
tek Vona vargabetűibe, és sokan kataton állapotba 
kerültek a cukiságcunamitól. Nem is az LMP szava-
zói, hiszen ez a párt nyolc éve bizonyítja, hogy nem 
lett más a politika, sőt kissé rosszabb is lett, mióta 
különállásukkal hol közvetve, hol közvetlenül segí-
tik a Fideszt. Sem az MSZP szavazói, ahol már lassan 
senki se tudja, merre vetődik a politika hullámain a 
párt, ráadásul a Botka-bomba ütötte sebeknek is idő 
kell még a behegedésre. Nem tudják a Momentum 
támogatói sem, akik befagytak 1 százalék körül, mert 
beledermedtek a látványba, amint a 28 évet kidobó 
párt néhány hónap alatt hozzáöregedett ahhoz a 
megvetett 28 évhez, és tökéletesen hasonult annak 
politikai szereplőihez. A többire ne vesztegessük a 
szót, enyészet vár rájuk, vagy szépen szellempárto-
sodnak. Két párt van, ahol szilárd a szavazóbázis: a 
fogyatkozó Fideszé, és a növekvő DK-é.
A Fidesz egy szekta, a hit tartja össze őket, bármi-
ben is higgyenek. Élén ott áll a generalisszimus, a 
szektavezér, a próféta, aki lassan már kézrátevéssel 
is gyógyítani tud, legalábbis Mészáros Lőrincet egy 
vállonveregetéssel kigyógyította a szegénységből. 
Nem kicsit, nagyon. Orbán, a politikai hittérítő, meg-
határozhatatlan ideológiájának misszionáriusa, az 
illiberális ige vakbuzgó terjesztője, kicsiny futballunk 
óriás mecénása. Akiről lassan már azt is elhiszik, hogy 
áldást is oszt, hiszen sok mindent jobban tud, mint 
a pápa. Aki mellesleg enyhén kommunistagyanús. 
Hiszen hol képes a pápa olyan kézrátevésre, mint 
Orbán, aki rátette a kezét strómanjai képében a fél 

országra, még szerencse, hogy nem vezette újra be 
a jobbágyságot (csak részlegesen: közmunkának hív-
ják) vagy a jus primae noctist.
Visszafelé pörög az idő kereke: mintha a kilencvenes 
évek lenézett Romániája költözött volna át Magyar-
országra. Legalábbis a kormánykorrupciót illetően. 
De nem árt emlékezni, hogy Romániában, ha nem is 
könnyűszerrel, de következetesen és vaskézzel irtják 
a korrupciót. Ott már volt börtönben exminiszterel-
nök. Azt hiszem, nagyon itt van már az ideje, hogy egy 
– áprilistól remélhetőleg már csak volt – magyar kor-

mányfő is rács mögé kerüljön bűnbandájával együtt. 
Mert olyan bűnhálózatot építettt ki idehaza, hogy az 
olasz maffia szervezett utazásokkal érkezik hozzánk, 
tanulni a magyar módszereket. Bízzunk benne, hogy 

rövidesen már csak a beszélőn tud-
nak majd eszmét cserélni egymással.

Marton Levente
főszerkesztő, 

a Külügyi Kabinet tagja,  
elnökségi tag, Zugló

A Fidesz búcsúzhat  
Hódmezővásárhelytől

„Ez elsősorban Márki-Zay Péter győzelme. Az ő sikere. Minden más csak ezután jön. Neki gratuláljunk. 
Tudom, hogy Péter erős fenntartásokkal beszél a baloldalról. De nincs ezzel semmi baj. Ma nem az a 
kérdés, hogy bal- vagy jobboldali demokraták vezetik a városokat, az országot. Egy kérdés van: lesz-e 
újra Köztársaság, jogállam, demokrácia, európai polgári világ? És ma jobban hisszük, mint korábban: 
igen, normális európai ország leszünk” – írta Gyurcsány Ferenc a hódmezővásárhelyi győzelemről. 
Ezzel szemben mit ír Bencsik András, az exkommunista újságíró, a Békemenet egyik főszervezője? „Mi 
most veszélyes helyzetbe kerültünk. És ez a veszély csak növekedni fog.” 
Azt hiszem, leírta élete első igaz mondatát.

Orbán alatt magányos lett a magyar nemzet
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Mezőgazdaság: nem tudjuk magunkat utolérni!
Az 1990-es rendszerváltás a mezőgazdaságban nem tekinthető sikertörténetnek. A rendszerváltás előtti három év 

átlagát a 2014–16. közötti három év átlagával összevetve azt látjuk, hogy a magyar mezőgazdaság termékkibocsátása 
negyedszázaddal a rendszerváltozás után is még 12 százalékkal kisebb, az állattenyésztés pedig alig több mint fele. 

Ez azt is mutatja, hogy a magyar agrár-
politika nem képes a helyes útra ráta-
lálni negyedszázad elteltével sem. Pe-
dig a következő évtizedekben az élel-
miszerek és az édesvíz iránti növekvő 
kereslettel lehet számolni. Hazánk 
természeti adottságaival, a magyar 
mezőgazdasági szaktudásra építve a 
lakosság jó minőségű, biztonságos éle-
lemmel való ellátása mellett középtá-
von reális célkitűzés lehet további 6-8 
millió embernek elegendő élelmiszer 
megtermelése és a világpiacon való 
értékesítése. Ehhez azonban meg 
kell fordítani az elmúlt évtize-
dek trendjét, és ismét növeke-
dési pályára kell állítani a ha-
zai élelmiszertermelést. 
Ezt a célt csak szervezett, a 
tudásra, innovációra épülő 
modern mezőgazdaság 
lesz képes megvalósítani. 
Ahhoz, hogy ez reális 
célkitűzéssé válhassék, 
le kell számolni min-
den hamis, demagóg 
illúzióval. Európai 
színvonalra kell 
emelni a közép- és fel-
sőfokú agrárszakkép-
zést, hogy a képzésből 
kikerülő szakemberek 
fogadóképesek legye-
nek a legmodernebb ter-
melési, üzemszervezési, 
kereskedelmi ismeretekre, 
képesek és nyitottak legye-
nek azok elsajátítására és 
alkalmazására. Újra meg kell 
teremteni annak a feltételeit, 
hogy a szakképzésben résztvevők 
megfelelő gyakorlati képzést is 

kapjanak.  További 
komoly probléma, 
hogy az elmúlt 
évtizedekben ha-
zánkban az Eu-
rópában másutt 
is tapasztalt öre-
gedéshez képest 
is kiugróan nőtt a 
mezőgazdasággal 
foglalkozók átla-
gos életkora. Ennek 
egyik oka a rend-

szerváltás utáni kár-
pótlás és a korábbi 

üzemi struktúra szét-
verése, melynek során 

jellemzően a 40-50 éves, 
vagy még idősebb korosz-

tályba tartozók alakítottak új 
gazdaságokat, akik mára már 
65-75 évesek. A mezőgazdaság 
alacsony jövedelmezősége, a 
versenyképtelen üzemszerke-
zet, a mezőgazdaság alacsony 
társadalmi presztízse miatt a 
fiatalok a kívánatosnál kisebb 

arányban vállalkoznak a gazdaságok 
működtetésére. 
A mezőgazdaság modernizációs pályára 
állítása nem képzelhető el a jól képzett, 
a világban tájékozódni képes fiatalok 
nélkül. Az örökösödési szabályokkal 
enyhíteni szükséges a birtokok további 
aprózódását. Támogatni kell a mező-

gazdaságban élőket abban, hogy gyer-
mekeiket a mezőgazdasági szakképzés-
be, felsőfokú iskolákba tudják és akarják 
küldeni. Súlyos gazdasági és társadalmi 
következményekkel járó szakmai téve-
dés azt gondolni, hogy a mai technikai, 
piaci feltételek mellett is igaz, hogy ha 
sok embernek juttatnánk kis birtokot, 
akkor többen lennének képesek megélni 
a mezőgazdaságból. Ez már legalább öt-
ven éve nem igaz. A vidéki térségek meg-
élhetésének kulcsa nem a föld birtoklá-
sa, hanem a mezőgazdaságban fenntart-
ható munkahely. A magyar szövetkezeti 
modell sikerének, a magyar falvak hat-
vanas, hetvenes években tapasztalt fej-
lődésének titka épp ebben rejlett. 
A kormányváltás után minden lehe-
tőséget meg kell ragadnunk az EU 
Közös Agrárpolitikájának alakítása 
során arra, hogy a jelenlegi földalapú 
támogatást inkább kössük a tényleges 
termeléshez és a foglakoztatás meg-
tartásához. Vissza kell szorítani az 
„ingyenpénzt”, a vissza nem térítendő 
támogatást, helyette kamatmentes, 
vagy „negatív kamatos” (csökkentett 
mértékben visszafizetendő) hiteleket 
kell adni. A DK a liberalizáció mellett 
foglal állást, a földtulajdon-szerzés-
ben el kell törölni a magán- és a jogi 
személyek közötti megkülönböztetést. 
Valójában a föld árának jelentős emel-
kedése lenne az egyetlen hatékony 
korlát a külföldi földszerzéssel szem-
ben. A mezőgazdasági társaságok, 
szövetkezetek kizárása ezzel éppen 
ellenkező hatást váltott ki, irreálisan 
alacsonyra szorította a föld árát, nagy 
teret adva ezzel a spekulációnak. 

Nagy Huszein Tibor
DK-alelnök, az Agrár- és Vidék- 

fejlesztési Kabinet elnöke

Közös ellenzéki meg-
emlékezés március 15.-én, 
15 órakor, a Fővám téren.

Várunk!
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Mindenhol ott vagyunk! 
Dübörög a DK kampánya: kongresszust tartottunk, kint vagyunk az utcákon, tereken, ételt 
osztunk a rászorulóknak, lakossági fórumaink telt házak előtt zajlanak, az emberek pedig 

szívesen jönnek hozzánk a kitelepüléseken és elmondják gondjukat-bajukat. Van miről 
beszélniük, sok. Az új urak csak magukkal törődnek, s a nép mintha belefásult volna, nem 
hisz a változásban. Pedig a változás a küszöbön áll, gondoljunk Lázár főminiszter egykori 

városára, a kellőképp fideszizált Hódmezővásárhelyre, amelyet épp most veszített el 
a kormánypárt. Fog veszíteni többet is.
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Mindenhol ott vagyunk! 

   Marton Levente:

Új nagyok

új nagyokat hord az éj

dereset, jeget beszél

ez a nemzedék

lelkekbe nyúlnak

a nagyok, az újak

s múltat mutatnak

elveszetten állok 

de az új nagyok 

tudják, hol vagyok

írják a szólamot 

bántják a holnapot

ők az új nagyok

ők mondják meg

ki megy, ki marad

ki nem, s ki magyar
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A fiatal DK-s politikusokat bemutató portrésorozatunkban ezúttal Horváth Zsoltot, Zugló alpolgármesterével 
beszélgetünk, akinek a zuglói DK-sokkal együtt nagy szerepe volt a tavalyi fölényes ellenzéki győzelemben a helyi

időközi választásokon.

Milyen DK-s alpolgármesternek lenni 
egy olyan bonyolult politikai összeté-
telű kerületben, mint Zugló?
Mindenek előtt azt szeretném elmon-
dani, hogy – bár szavazati jogom nincs, 
nem vagyok önkormányzati képviselő 
is –, mégis nagy megtiszteltetés szá-
momra Zugló alpolgármesterének 
lenni, hiszen hossszú ideje a kerület la-
kosa vagyok, de gyermekkori emlékek 
is idekötnek, mivel iskola után szám-
talanszor jöttem focizni a Csömöri úti 
sporttelepre. Azonban csak május 25. 
óta, még egy éve se töltöm be ezt a 
funkciót, így az én helyzetem értelem-
szerűen eltérő, nem a ciklus felénél 
járok, hanem a megbízásom legelején. 
A ciklus végén már jóval többről fogok 
beszámolni, de már ezt az időt is igye-
keztem a lehető legjobban felhasznál-
ni. Meg kellett ismerkednem a helyi in-
tézményrendszerrel és az intézmények 
vezetőivel, dolgozóival, a kerületi civil 
szférával, különös tekintettel a rend-
védelemmel, katasztrófavédelemmel 
foglalkozó részével, amit szakmai múl-
tam is indokol, mivel csaknem egy évti-
zedet töltöttem el a szakszolgálatok és 
a rendőrség hivatalos állományában, 
majd a Nemzetvédelmi Egyetemen 
végeztem had- és biztonságtechnikai 
mérnökként.
De azért vannak ám konkrét eredmé-
nyek is.
Vannak. Kezdeményezésemre végre 
elbontásra kerül a Zászlós u. 7. szám 
alatti kísértetház, amely évek óta la-
katlanul, patkánytanyaként, illegális 
szemétlerakóként állt, komolyan ve-
szélyeztetve a környező házakban 
lakók egészségét, az egész utca köz-
egészségügyi és köztisztasági állapo-
tát. Ez a kerület egyik szégyenfoltja 
volt, most felszámoljuk, s ezzel nem 
csupán a közegészségügyet, de a köz-
vetlen környezetében élők biztonsá-
gérzetét is jelentősen javítjuk.
Jó kapcsolatot létesítettem a Zuglói 
Rendészeti Igazgatósággal, és szemé-
lyesen Kardos Pál igazgatóval, aki egy-
ben a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület elnöke is. Már dolgozom azon, 
hogy a kerület biztonságáért sokat tevő 
egyesület olyan telephelyet kapjon, 
ahol télen is fedél alatt tarthatják tűz-
oltó autóikat, mivel az utcán télen nem 
lehet ezeket az autókat vízzel feltöltve 

kint hagyni, s egy esetleges riasztáskor 
értékes idő veszhet el a feltöltésükkel. 
Egy fagypont fölötti hőmérsékletre fű-
tött garázs viszont lehetővé tenné, hogy 
gyorsabban érjenek ki egy tűzesethez, s 
mindannyian tudjuk, hogy ilyenkor min-
den egyes perc sokat számít.
Szintén jó kapcsolatot építettem ki a 
roma önkormányzattal, ennek egyik 
eredménye a Kövér Lajos utcai Var-
ga Zoltán Sportpályán megrendezett 
I. Roma Labdarúgó Kupa, amelynek 
nem csak a védnöke, de aktív rész-
vevője is voltam, magam is beálltam 
játszani, mint egykor a Csömöri úti pá-
lyán… Decemberben jótékonysági gá-
lát rendeztünk az önkéntes tűzoltók 
javára a Stefánia palotában.
Ugyanakkor a rendvédelem mellett 
minden más civil szervezettel jó kap-
csolatot kívánok ápolni, szerencsére 
már az elmúlt rövid időszakban is 
nagyon sok felkérést, meghívást kap-
tam tőlük, igyekszem is mindegyik-
nek eleget tenni, szívesen megyek el 
a rendezvényeikre az önkormányzat 
képviseletében, így például Karácsony 
Gergely polgármester nevében én 
köszöntöttem a 12. Esélyegyenlőségi 
Kulturális Fesztivál résztvevőit, ahol 

Budapest, te csodás és szemetes
Amikor 2010-ben fordulat történt a főváros politikai vezetésében, Budapest új urai azt vetették – hajjaj, mennyi min-
den más mellett – a balliberális oldal szemére, hogy fővárosunk szégyenteljesen szemetes. A kritikában volt valami 
igazság, úgyhogy kiváncsian vártuk, na milyen rend és tisztaság lesz itt ezután, ahol a hajléktalanok problémáját 
nem megoldani, hanem csak a hajléktalanokat akarják eltüntetni, ahol hirtelen közellenséggé váltak a fák és harci 
gyakorlótereppé a Városliget. 
Budapest 2018-ban koszosabb és szemetesebb, mint nyolc éve volt. Az aluljárók minősíthetelen állapotban vannak, 

a járdák tördezettek – de ha erre festenek, 
mintegy figyelemfelkeltésképp, akkor büntet 
a rendőrség –, ahol meg felújítanak, oda kő-
tenger kerül, a régi szép platánok helyett né-
hány csenevész palántával. Gránit, márvány, 
műkő mindenhol, Albert Speernek biztosan 
tetszene, hacsak nyáron hőgutát nem kapna 
a sok felforrósodott kőtől. 
Műemlék vagy védett épületek tűnnek el – 
Dorottya utca, ahol a szép bauhaus épület 
egy tökéletesen jellegtelen újnak volt kényte-
len átadni a helyét. S közben a szél kavarja, 
fújja a szemetet, s közben arra gondolunk, 
hogy hamarosan tényleg kifújja Budapestről 
a szemetet. Az igazi szemetet.

–mLev–

minden évben ép és sérüléssel élő 
lakosok találkozhatnak egymás-
sal, közösen eltölteni egy napot 
és jobban megismerni egymást.
Milyen terveid vannak a ciklus 
hátralévő részére?
Belekezdtem egy művésze-
ti-oktatási projekt megvaló-
sításába, amelynek az a célja, 
hogy egy közművelődési meg-
állapodás alapján jövő év szep-
temberétől egy művészeti stúdió 
segítségével művészeti profilú 
általános iskolát nyissunk 
a kerületben, 
a m e l y n e k 
e r e d m é -

nyeképp sok gyerek 
itt Zuglóban, a 
lakhelye köze-
lében juthat 

m ű v é s z e t i 
oktatáshoz. 
Ezzel nem-

sokára sok 
k i s d i á k n a k 

okozunk majd 
örömöt.

portré

Eltüntettük Zugló kísértetházát
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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 nye-
reményt küldhetjük.
Legutóbbi rejtvényünk nyertese:  Kristófné Kósa Valéria, 8800 Nagykanizsa.
Nyereményét postázzuk.

Rejtvényfelelős: Jambrik János         Rejtvényszerkesztő: Gyócsy Géza



08:00
 Leváltjuk a legfőbb ügyészt, csatlakozunk az Európai 

Ügyészséghez!

09:00
 Megemeljük a béreket az egészségügyben, megduplázzuk  

a CT és MRI gépek számát!

10:00
 Bevezetjük, hogy ne szavazhasson az, aki soha nem élt 

Magyarországon!

11:00
 Megemeljük a béreket, törvényben garantáljuk, hogy a 

minimálbér érje el a létminimumot!

12:00
 Törvénybe foglaljuk, hogy ne a 

magyarok fizessék az ukránok 
nyugdíját!

13:00
 Emeljük a nyugdíjakat, 

nyugdíj korrekciót vezetünk 
be!

14:00

 Zároljuk a fideszes  
oligarchák vagyonát, 
kárpótoljuk az Orbán-
rendszer kárvallottjait! 

15:00
 Ingyenessé tesszük az alapvető 

internetelérést!

16:00
 18 évre emeljük a tan kötelezettség 

határát, kéttannyelvű oktatást, digitális iskolát vezetünk be!

17:00
 Megszüntetjük az egyházak kiváltságait és kiemelt állami 

támogatását!

18:00
 Jelentősen emeljük a családi pótlékot. Felszámoljuk a 

gyermekéhezést!

19:00
 Ingyenessé tesszük a legalapvetőbb áram-, víz- és 

gázhasználatot!

Készült a DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ megbízásából. Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.

A legelső nap intézkedései  
a kormányváltás után:

És ez csak a legelső nap, utána még folytatjuk!


