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MEGYÜNK TOVÁBB!

Döbbenetes pusztítás tárult a szemünk elé, amikor beléptünk azokba a helyiségekbe, ahol alig pár 
órával korábban még a napi munka folyt, tárgyalások zajlottak, szakpolitikai kabinetek rendeztek 
üléseket. Mindenfelé csak pusztulás, kiégett termek, a beszakadt mennyezeten át benéző szürke no-
vemberi égbolt. Aktuális lenne a hasonlat a hamvaiból feltámadó főnixszel, ám a DK nem hamvadt 
el, nem enyészett el. A minket ért súlyos csapás dacára folytatjuk azt a munkát, amelyre választóink 
felhatalmaztak, nem adjuk fel az ellenállást, megyünk tovább! A tűz okozta döbbenetet gyorsan fel-
váltotta a segíteni akarás: számtalan telefonhívást és üzenetet kapunk, érdeklődve, hogyan lehetne 
segíteni nekünk?

Az alábbi számlaszámra lehet utalni:
Számlaszám: K&H Bank 10400171-50526590-49821008

IBAN: HU72 10400171 50526590 49821008
SWIFT: OKHBHUHB

Minden segítségért hálásak vagyunk és köszönjük!
A DK-központ füstbe ment, de mi nem gyengébbek, hanem erősebbek lettünk!
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Parlamenti 
virrasztás a
hajléktalanokért:
Megtorlás 
helyett 
megoldás 
kell!
A DK parlamenti frakciója a Parla-

ment lépcsőin virrasztva tiltakozott 

a kormánynak a hajléktalanokat 

sújtó embertelen törvénye ellen. 

A büntetések helyett inkább a haj-

léktalanszállók bővítése és biztonsá-

gának javítása jelenti a hosszú távon 

fenntartható, humánus megoldást. 

Javasoljuk azt is, hogy a téli hidegek 

beköszöntével nyissák meg a milliár-

dokért épült és üresen álló stadionok 

közösségi tereit a fedél nélkül maradó 

emberek előtt. Vigyázzunk egymásra!

A Demokratikus Koalíció kifizette 
annak a gödöllői hajléktalannak 

a büntetését, akit a hatóságok 
októberben elsőként 

szankcionáltak életvitelszerű 
közterületen tartózkodás miatt.

Miközben Tarlós István – nyilván a keresztényi szeretet je-

gyében – karácsonyra még a budapesti aluljárókat is lezár-

atná éjszakára, Anne Hidalgo, Párizs főpolgármestere év 

végéig 1500 helyet nyit a hajléktalanok számára a párizsi 

önkormányzat épületeiben, decemberben pedig megnyit-

ják a Városházát is, a fedél nélkül élő nők számára.
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Hogy kerültél kapcsolatba a DK-val?
2014-ben léptem be a DK-ba és lettem elnökségi 
tag Heves megye 2. számú választókörzetében, 
de már régóta nyomon követtem a DK aktivitását. 
Gyöngyösön születtem, Pálosvörösmarton nőttem 
fel, ami egy igazi ékszerdoboz a Mátra lábánál, 
mai napig imádom, és bármit megtennék a 
szülőföldemért. Úgy gondoltam, ez a párt áll 
leginkább az én erkölcsi és emberi gondolko-
dásmódomhoz, úgy láttam és látom, hogy 
ha nem tartozunk valamilyen formációhoz, 
nem nagyon tudunk segíteni azokon, akiken 
igazán kell. De félre ne értsen senki, két láb-
bal állok a földön, és ha valami nem tetszik, 
annak hangot is adok, ez egy párt 
alappilére, így ezzel leszünk 
egységes és mindent kibíró 
demokratikus párt. 

Mit csinál egy önkéntes 
koordinátor?
Igen jó kérdés, veze-
ti az önkénteseket, 
de nem ő az ön-
kétesek szíve-lel-
ke. Hiszen azok 
nélkül, akik a 
DK-ért tesznek, 
az önkéntes ve-
zető mit sem ér. 
Nagyon sok em-
berrel ismerkedtem 
meg az elmúlt hóna-
pokban és hetekben. 
Fantasztikusak, nagysze-
rű elhivatottsággal küz-
denek hazájukért és minden 

Itt az idő, 
itt a kezdet

Közvetlenül a DK központját elhamvasztó tűz előtt 

beszélgettünk Gál Benedekkel, hogy  mit is csinál egy 

önkéntes koordinátor. Az alábbiakból ez kiderül, 

s így a tűz után azt is tudjuk, hogy jóval több 

munka vár rá és ránk, mint gondoltuk...

erejükkel azon vannak, hogy a DK-t népszerűsítsék. 
Mindenben segítenek és támogatnak engem is, és 
a pártot is. Ez egy család, egy igazán nagy szívvel 
rendelkező család. Többek között ők a DK egyik 

alappillére, mivel ha az önkéntesek 
nem lennének, nem lenne DK sem, 
ahogy választópolgárok és szim-
patizánsok nélkül sem. A mi egyik 

feladatunk  minél több emberrel 
felvenni és tartani a kapcsolatot, 
minél több emberhez eljuttatni az 

igazságot és a párt programját. 

Két választás előtt állunk, milyen fel-
adatok várnak rád?

Küzdünk a jelenlegi rend-
szer ellen és nem al-
kuszunk. Küzdünk a váro-
sokban, falvakban, az ut-
cákon és bárhol, ahol még 
engedi a hatalom, min-
denhol és mindenkor ott 
leszünk. Nem magunkért, 
hanem az országért, egy 
szebb, élhetőbb jövőért. 
Számtalan program, ki-
település, rendezvény 
lesz az elkövetkezendő 
egy év során, melyre 
mindenkit szeretettel 
várunk, és ne féljenek, 
nincs mitől. Jöjjenek 
és segítsenek nekünk, 
itt az idő, itt a kezdet, 
hogy legyen végre 

vége és kezdjünk egy 
jobb korszakot!

Magyarország 
oligarchái

jobban 
teljesítenek.

A kormányfő 
barátainak tizenhét 

cége együttesen 
éppen 100 milliárt 

profitot hozott 
össze, 65 milliárddal 

többet, mint egy 
évvel korábban. 
Magyarország 
tehát tényleg 

jobban teljesít. 
– pontosabban 

csak az országnak 
igen kicsiny és 

politikailagw jól 
körülhatárolható 

része.
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Egybevágó magyar és európai érdekek
Mint ismeretes, szeptemberben az Európai Parlament elfogadott egy, Judith Sargentini által összeállított és 

előterjesztett jelentés, mely a magyar kormány fejére olvasta a demokrácia megsemmisítése irányába 
tett legfontosabb tetteit. Nem először történt ilyesmi Brüsszelben.

a Sargentini-jelentés nem „külső”, 
és főként nem „támadás”

2013-ban a parlament egy akkori, portugál képvi-
selője, Rui Tavares állított össze egy hasonló bűn-
lajstromot, amit az európai honatyák ugyancsak el-
fogadtak. Mindkét dokumentum igen alapos, tárgy-
szerű. Két különbség van csak közöttük. Az egyik: 
2013 óta Magyarországon a helyzet nagyon sokat 
romlott, így a Sargentini-jelentés megállapításai is 
sokkal súlyosabbak. A másik pedig, hogy szemben 
a Tavares-jelentéssel, Sargentini helyzetelemzését 
az Európai Parlament kétharmados többséggel 
fogadta el – utat nyitva a 7. cikkely jövőbeni élet-
beléptetése előtt. Vagyis megvonhatják a brüsszeli 
pénzek folyósítását, mert azok java részét az Or-
bán-kormány az elmúlt nyolc évben jószerével el-
lopta, amit pedig meghagyott, azt pancser módon 
költötte el.
Sargentini-jelentésének nem a tartalma az igazán 
izgalmas. Bár annak összeállítója körültekintően 
választotta ki azt a 12 területet, melyeken az Or-
bán-kormány komoly károkat okozott Magyaror-
szágnak és az Európai Uniónak, sőt számos esetben 
bűnöző módon élt vissza a lehetőségekkel. Igazi 
jelentősége annak van, hogy milyen módon és mi-
lyen mértékben fogadta el az Európai Parlament a 

dokumentumot. Ez ugyanis felfedi, hogy Orbán ma 
már idegen test saját pártcsaládjában is – ott, ahol 
eddig mindig megvédték.
A jelentés fideszes fogadtatása megvilágította az 
európai konzervatívok számára, hogy – leszámolva 
a magyar demokráciával – Orbán immáron tovább 
lép, s könnyen leszámolhat velük is. Minekutána 
nyilvánvalóvá vált Orbán előtt, hogy az Európai 
Néppártot képtelen elfoglalni, s úgy átalakítani, 

hogy abban saját nacionalista agresszivitása le-
gyen a hangadó, így most a Néppárt Európai Par-
lamenten belüli többségi pozícióját igyekszik meg-
ingatni, megosztva, adott esetben kettészakítva a 
frakciót. Ebből pedig csak a szélsőjobboldal, a neo-
nácik számára fakadhat előny.
Ma már az is világos, hogy a Fidesz utáni időkben 
a demokráciát újrateremtő szándék nem lehet és 
nem is lesz kizárólagosan magyar belügy: a hazai 

demokratikus pártoknak és azoknak az erőknek, 
amelyek éberen figyelik és vigyázzák az európai 
értékeket és intézmények működését, közösen kell 
majd megtervezniük a IV. Magyar Köztársaságot. A 
demokratikus magyar pártok nélkül ugyanis nincs 
politikai alternatíva, az európai szintű kontroll nél-
kül pedig nincs föderális stabilitás.
Már csak ezért sincs igaza azoknak, akik fanya-
logva fogadták a Sargentini jelentést. Így a Fidesz 
csendestársaként működő LMP európai parlamenti 
képviselője, Meszerits Tamás, aki azzal próbálta 
védeni a védhetetlent, mégpedig, hogy nem sza-
vazta meg a jelentést Brüsszelben, hogy szerinte 
egy efféle „külső” támadás csak erősíti Orbán ha-
talmát itthon. Nos, jó lenne már tudomásul venni: a 
Sargentini-jelentés nem „külső”, és főként nem „tá-
madás”, hanem komoly kiállás az európai – és ezért 
a magyar – érdekek mellett. Azok pedig, akik nem 
szavazták meg, vagy akik ellene szavaztak, azok 
épp a magyar – és éppen ezért európai – értékeket 
árulták el.

Ara-Kovács Attila
az országos elnökség tagja, 

a Külpolitikai Kabinet vezetője

Kultúrharc? „Anarchia mellett despotizmus: csak az irodalom, amit ők annak tartanak.... 
Csak az ő ízlésük, ízlés… azt kell tenni, amit parancsolnak, – kötélnek kell állani mindig! 

W– Eh, elég ebből!” 

Magyarország 
oligarchái

jobban 
teljesítenek.

Füst Milán (1924)
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Most mentőövet kellene dobni a baloldalnak? 
Ki dobná kinek?
Ez itt a legjobb kérdés!
Van egy nagy és sok szempontból értelmetlen 
vereség, ami április 8-án történt. Hogy mi lenne a 
mentőöv, azt egyszerűen ki kell találnia a baloldal-
nak. Van ugyanis olyan vereség, ami egyberáz egy 
pártot, és van olyan is, ami szétszórja a tagságával 
együtt. Ilyet szenvedett a baloldal áprilisban. Tudo-
másul kell venni, hogy most az embereket nem is 
elsősorban a vereség ténye ábrándítja ki, hanem, 
hogy miként jutottunk idáig.
Mi volt a gond?
2016 végén létrejött az ellenzéki gondolat, hogy 
mind a 106 körzetben egy jelöltet állítanak. Tud-
ható volt, hogy a Jobbik nem lesz benne. Jött Botka, 
az LMP pedig csak ingadozni volt képes, amivel ki 
is zárták magukat - bár maradt a hitegetés, vagy 
talán csak remény volt, hogy valamilyen formában 
mégis csak összeállnának. A végére kiderült, hogy 
ennek a pártnak gyakorlatilag semmiféle szövetsé-
gi politikája nem volt. 
Felelősséget érzel az LMP soraiban a végered-
ményt illetően?
Az utolsó pillanatig azt bizonygatták, hogy minden 
áron le akarják váltani a Fideszt. Ép ésszel egy 5-7 
százalékos párt nem gondolhatja komolyan, hogy 
ezt a még nála is kisebb pártokkal hajtja majd vég-

re. Magam is azt hittem, hogy idővel visszaléptet-
nek embereket ellenzéki jelölt javára. Ami néhány 
esetben meg is történt, de mint ma már tudni, egyé-
ni döntések alapján - őket aztán azonnal meghur-
colták. Merev, életképtelen módon politizáltak, 
amivel még Szél Bernadettől is elszívták a levegőt. 
Ha korábban többször is azt mondták, hogy csak 
többpárti szövetségi politikával lehet nyerni, akkor 
nem jelenthetik ki utána, hogy bocsánat, van két 
kongresszusi határozatunk. 
Időben elkezdett megbeszélésekkel többet elértek 
volna az ellenzék szereplői?
Őszintén szólva sokan unják már azokat a feje-
ket, akik most a patkóban ülnek. Orbán Viktort is, 
de van az a kényelmi érdek amiért rá szavaznak. 
Ő osztja a pénzeket, ezért egy csomó ember akkor 
is megválasztja, ha taszítja is az, amit képvisel a 
Fidesz. A választók egy része a baloldalt a 2008-
2009-es válság szereplőivel azonosítja, ami nyilván 
igazságtalan, de a politika nem mindig igazságos. A 
jobboldal különös szerencséje, hogy 1998-ban egy 
jó állapotban lévő, 2010-ben pedig egy válság utá-
ni, lehetőség szerinti jól menedzselt országot vett 
át, még ha ennek az ellenkezőjét állítják is. Orbá-
nék súlyos politikai felelőssége, hogy ezt félreve-
zetőn magyarázzák, de hát ez a félrevezető kom-
munikáció a lelkük mélyéről fakad. Igen kártékony.
A gyűlöletkeltés nagyon kiélezetten él ma Magyar-

országon. Mindig gyűlöltetnek velünk valakit. So-
rost, migránsokat...
Azzal, hogy felhúzok egy kerítést, semmit sem le-
het megoldani. Hosszú távon nem működik az ilyen 
gondolkodás, még ha egy ideje hatalompolitikailag 
jól fizet is. Orbán Viktor alapjában véve sokkal szű-
kebben látja a világot, mint ahogy az látszik. Az iga-
zi politikus igyekszik konszolidálni a társadalmat, 
Orbán politikájában ennek nyoma sincs.
Ki mutasson irányt? Ha már unjuk ahogy említetted 
a patkóban a régi arcokat, hol egy új titán aki elza-
varhatja Orbánt?
- Ma ezt nem látom, de ez annak is a következ-
ménye, hogy amikor a baloldal még erős volt, és 
lehetősége lett volna rá, nem gondoskodott arról, 
hogy kiépítsen egy második, harmadik vonalat a 
párton belül. Ma azt látjuk, hogy változékony szín-
vonalon ugyanaz a négy-öt ember beszél. Nézzük 
meg a szocialistákat, hányan vannak közöttük, 
akik két percnél tovább magukon tudják tartani a 
figyelmet? Tudom, hogy nehéz a helyzet, de ebbe 
ők navigálták magukat. Mélységet és erőt kellene 
sugallniuk, ehelyett bizonytalanságot látni, a leg-
több lényeges döntésük rossz volt, és hát milyen 
párt az, amelyiknek egy kampány alatt két minisz-
terelnök-jelöltje volt, sőt, volt egy harmadik is, de 
arról nem is beszélnek. Az MSZP- re jellemző az 
utánpótlás hiány, de a DK-ban is hasonlót látok. 
Gyurcsánynak ki kellene építenie maga köré egy 
használható, kívülről is erőt és politikai tudatossá-
got mutató apparátust, amelyik formálja a pártot, 
gondolati alternatívát jelent az elnök számára.
Jön két választás. Azzal kezdtük a beszélgetésün-
ket, hogy mentőövet a baloldalnak. Hogyan álljunk 
neki a tegnap ismeretében a holnapnak?
- Nehéz építkezni, újraépíteni a baloldalt. Benn ül a 
Parlamentben a sok Fidesz-bábú, akikkel nem lehet 
mit csinálni. A miniszterelnök is kocsmai hangon vá-
laszolgat ma már a feltett kérdésekre, gyakorlatilag 
hülyére vesz mindenkit. Ez nem felelős magatartás. 
A mentőöv – ha már ezt használjuk - egy dolog le-
hetne: határozottan kell viselkednie az ellenzéknek. 
Végezetül, mi tehát a megoldás?
Elsősorban az összes baloldali pártvezetőnek el-
nézést kellene kérni az választóktól - bár már meg 
kellett volna tenni a szavazás másnapján -, hogy 
saját választási buherációik miatt kétharmada lett 
a Fidesznek, és ezzel Magyarországot lehetetlen 
helyzetbe hozták. Ezt nem sajtótájékoztatókon, 
meg pártirodák mélyén kellett volna megtenniük, 
hanem választóik előtt. Ki kellene állnia a teljes el-
lenzéknek, beismerni, hogy túl magas lovon ültek, 
ráadásul, amit lehetett, elrontottak. Ötletük nem 
volt, és nem hallgattak senkire. A politikában igen 
kevés a siker, azért is meg kell küzdeni nagyon. De 
aki politikus, ne sopánkodjon, és hagyja a kibúvó-
kat. 
Köszönöm az őszinte szavaidat! 

Deák Judit

Az embereket nem a vereség ténye ábrándítja ki, 
hanem, hogy miként jutottunk idáig

Emberi beszélgetés Kovács Zoltánnal, az Élet ÉS Irodalom főszerkesztőjével, 
aki józan hangjával és kemény szavaival segíti a tisztánlátást napjaink 

Magyarországán.
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Magyarországra. 
A szépen fejlődő orbáni despotizmus menedéket ad elítélt kormányfők-
nek, kiad baltás gyilkosokat, hogy másnap szabadlábra kerüljenek, be-
fogad terrorizmusért körözötteket, amíg azok jattolnak a kormánynak. 
Egyáltalán nem véletlen, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszter-
elnök épp Budapestre menekült, ahol villámgyorsan el is bírálták mene-
dékkérelmét. Most nem számított, hogy a macedon politikus biztonságos 
országokon keresztül érkezett Magyarországra, sőt, az sem, hogy eleve 
egy biztonságos országból érkezett. Orbán király uralma alatt azonban 
még a jogtól is védelmet kaphat.

Rablólovagok mentsvára:

Hova menekül egy börtönre ítélt 
európai exminiszterelnök?

A DK képviselői Orbán „VIP-migránsáról” szóló 
molinót lógattak ki az Országház ablakán

Az angol nyalvű plakáton ez áll Orbán Viktor portréja mellett: 
“Először csak a pénzüket nyúlta le, de most szét akarja verni 
Európát.”
Az autó több európai főváros után Magyarországon fejezi be 
turnéját. Az ellenségépítésben fáradhatatlan magyar kormány-
propaganda egyik új céltáblája Soros György után a liberális, 
volt belga miniszterelnök Guy Verhofstadt.

Amikor a fagylalt visszanyal: 
Verhofstadt is kiplakátolta Orbánt
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A 
FI

DESZ ÁLVILÁGA

Csúsztatások 
és igazságok

Trump: megnyertük a szenátust!
(a közmédia és az Origo az amerikai félidős választásokról)

A rebulikánusok nem nyerték meg a szenátust, mert eleve ők voltak ott többségben. Ellenben elvesztették a képvi-selőházat, ahol korábban szintén többségben voltak.

A kormány szerint a Sargetini-jelentést 

a migránspártiak szavazták meg.

Ezzel szemben az az igazság, hogy a Sargentini-je-

lentés összesen 12 pontja közül mindössze 1 (egy!) 

foglalkozott a migrációval, a több 11 (tizenegy!) a 

magyar demokrácia, a jogállam és a sajtószabadság 

leépítésével.

Az ügyészség megszüntette az Orbán-vő Tiborcz István által korábban birtokolt Helios elleni nyomozást.

Brüsszel és a baloldal adókat akar emelni!

(A Fidesz közleménye arról, hogy az Európai Parlament 25 száza-

lékban maximálná az EU-ban kivethető általános forgalmi adót.)

Azaz a 27 százalékos magyar áfakulcsot – ami most 

a világon a legmagasabb – csökkenteni kellene.

A kormány szerint:

• szürkehályog-műtétekre a tényleges várakozási idő 90 napról 45 napra csökkent;

• a csípőprotézis-műtéteknél a 180 napos várakozási idő 104 napra csökkent;

• térdprotézisműtéteknél pedig 241 napról 137 napra mérséklődött.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapja szerint:

• 11 474-en várnak szürkehályog-műtétre, a kormány által említett 

45 nap helyett átlagosan 87 napig. De ha valaki egyike az Észak-Al-

földön élő 1600 betegnek, akkor 119 napig várhat.

• 6088-an várnak térdprotézis-műtétre, a 137-tel szemben valójá-

ban 340 napot, tehát majdnem egy teljes évet (Észak-Magyarorszá-

gon többet is, mint egy év, átlagosan 571 napot). Itt jelentősen rom-

lott a helyzet, mivel tavaly a várakozási idő még „csak” 295 nap volt.

• 5261 beteg vár csípőprotézisre, de nem 104 napig, hanem 279 na-

pig (tavaly 295 napot kellett várni).

Most komolyan, van akit ez meglep? 
Már az csoda, hogy egyáltalán elindította...
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Lángossütés

Bollók Tünde kerületi elnök 
és Varju László DK-alelnök, 

országgyűlési képviselő 
a lángossütés előkészületei közben, 

és az ízletes végeredménnyel.

Kabinetek

Vágó István volt a Külpolitikai 
Kabinet vendége, aki színes 
előadásban számolt be etiópiai úti 
élményeiről.
A Gazdaságpoltikai Kabinet pedig 
Andor László volt EU-biztost, a 
Corvinus Egyetem docensét hívta 
meg előadást tartani az Európai 
Unió készülő új költségvetéséről, és 
természetesen a közelgő európai 
parlamenti választás tétjéről és 
lehetséges hatásairól.

Koszorúzás Károlyi szobránál
Mások mellett Kolber 

István, az Új Köztársaságért 

Alapítvány kuratóriumi 

elnöke, és Arató Gergely 

országgyűlési képviselő 

emlékezett meg Károlyi 

Mihályról, és helyezett 

el koszorút a monarchia 

romjain létrejött köztársaság 

elnökének Siófokra 

száműzött szobránál. 

Matricák a metróban:

Miközben a BKV buszait lassan nincs, 
aki vezesse és a felújítottnak kiki-
áltott, bizonytalan hátterű hármas 
metrókocsikból éppen csak a klíma 
hiányzik, addig Orbán Viktor luxus 
magánrepülőgépeken járja be a vi-
lágot. S mikor ez kiderül, még csak 
el sem szégyelli magát. A DK olyan 
öntapadós szórólapokat osztogatott 
a Nyugati aluljáróban, amelyiknek 

egyik oldalán egy átlagos budapesti zsúfolt reggeli jelenet látható, a másikon pedig 
a nevetve luxusrepülőzgető Orbán. Új uraink módija: a miniszterelnök kényelme-
sen dől hátra a többmilliádos luxusgépen, míg a minden nap munkába és iskolába 
igyekvők szardíniaként zsúfolódnak a nyáron dögmeleg, télen hideg járműveken.

Budafokon

A magyarok tömegben utaznak, 
Orbán luxusban
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Volt szerencsém többször is répatortákhoz, de 
azok jobbára szerencsétlenséggé fajultak a kós-
tolgatás során. Az egyetlen jó élményem a liech-
tensteini Vaduz aprócska cukrászdájához fűződik, 
ahol kékre ondolált hajú alpesi matrónák mellett 
ehettem olyan répatortát, amelynek gyönyörfak-
tora meghaladta a Matterhorn magasságát. Ezzel 
természetesen nem állítom azt, hogy a világon 
a vaduziak tudják a legjobb répatortát készíteni, 
mert ez vastagon gasztrosznobéria lenne, nem jár-
tam végig a világ répatorta-lelőhelyeit, de az tény, 
hogy a liechtensteiniek az adóparadicsom mellett 
réptatorta-paradicsomot is képesek működtetni, 
márpedig ez elismerésre méltó dolog. Mindkettő, 
de az utóbbi különösen.
Azt a receptet természetesen nem sikerült megsze-
rezni, de több mérsékelt sikerű próbálkozás után 
ráakadtam egy olyan variációra, amely kiáltó ha-
sonlatosságot mutat a vaduzi emlékeimmel. 
A tortatitok egyik nyitja, hogy a répa mennyiségét 
nem kell túldimenzionálni, mert a legtöbb réptator-
ta hetvenkedik a répa dús alkalmazásával, s ettől 
az eredmény sokszor nem desszertre, hanem egy 
édes vega köretre emlékeztet. A másik nyit, hogy 
elhagytuk az ilyenkor sűrűn előírt barnacukrot 
vagy demerara cukrot. A szimpla kristálycukor nem 
olyan előkelő, viszont könnyebb lesz vele a tészta, 
meg a süti fogyasztása. A harmadik nyit az, hogy a 

répát a lehető legfinomabb re-
szelőn kell lereszelni, hogy szin-
te teljesen beleolvadjon a tész-
tába, magát ne mutassa, csupán 
az íze galopozzon a szánkban. 
Az a bizonyos karamelles .

25 dkg liszt
2 teáskanál sütőpor
2 teáskanál fahéj
2,5 dl semleges ízű olaj 
(pl. napraforgómag-olaj)
25 kristálycukor
30 dkg finomra reszelt 
sárgarépa
3 tojás
csipetnyi só
porcukor meghinteni

1. Kell nekünk egy kis téglalap 
alakú forma (az enyém  20x35 
cm), meg egy 180 fokra előme-
legített sütő. Nem vagyok az a 
kibélelős típus, mert többnyire 
nincs rá szükség, csak a sütőpa-
pírgyártók sújkolnak mást, de 
most a forma aljára érdemes 
sütőpapírt tenni, mert az ilyen 

laposdad süteményeket így könnyebb kifordítani, 
ráadásul lassabban hűlnek ki, amellyel elekrülhető 
a szalonnásodás. A méretre vágott sütőpapírt né-
hány vajpöttyel rögzítjük a forma aljához.

2. Az olajat, cukrot, tojásokat kézi mixerrel jól ösz-
szekeverjük, majd hozzáadjuk az átszitált lisztet, 
sütőport, fahéjat, és megpöccintjük a sóval. Bele-
keverjük a tojásos mixtúrába, tökéletesen simára 
dolgozzuk. Utoljára keverjük bele a reszelt répát.

3. A formába töltjük, és kb. 50 percig sütjük. Tűpró-
ba után tegyük sütemányrácsra 5-6 percig, majd 
óvatosan borítsuk ki belőle. Ha kihűlt, havazzuk 
be porcukorral. Mézes tea vagy caffé latte mellett 
olyan jó, hogy egy ideig elfelejtjük várni a tavaszt.

Marton Levente
kulinárista

www.astaltanc.hu

Téligyümölcs: a répatorta
A répa olyan téli zöldség, amit egy tortányi időre könnyen gyümölccsé konvertálhatunk, hogy aztán valami barnásvörös, 

karamell-beütésű édességet kapjunk. Ráadásul elkerültük a répatorták leggyakrabban jelentkező negatívumát, 
miszerint súlyosak és tömények. Ez a répatorta olyannyira pehelysúlyú, hogy nehezéket kell tenni rá, nehogy elszálljon. 

A könnyed gyönyör már-már elviselhetetlen.

gasztro
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A helyes megfejtést beküldők között egy dedikált 
„Gyurcsány a konyhában” című szakácskönyvet sor-
solunk 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 kereszt-
rejtvény – és természetesen a postacímüket is, aho-
va a nyereményt küldhetjük.

Legutóbbi rejtvényünk megfejtése: 
NEM ADOM FEL
Legutóbbi rejtvényünk nyertese:  
Gúnya Ferencné, Mecseknádasd. 
Nyereményét postázzuk.

Rejtvényfelelős: Jambrik János                                                                                                                                                                               Rejtvényszerkesztő: Gyócsy Géza



Október 23-án megemlékezést tartottunk 

Nagy Imre Kossuth téri szobránál – amíg meg-

tehetjük, mert a hatalom már ezt az emlékmű-

vet is eltávolítani tervezi.    

– Nem lehet kicsit vagy nagyon ellenzékinek 

lenni, mivel az ellenzékiségnek ebben az ér-

telemben nincs jelzője. A demokratikus politi-

kai rend lényege, hogy nem fekete vagy fehér, 

nem lehet kicsit közel vagy nagyon messze 

állni a Fidesztől, csak szemben állni lehet vele 

– mondta Gyurcsány Ferenc pártelnök a DK 

központi ünnepi megemlékezésén, amelyen 

egyúttal a Demokratikus Koalíció hetedik szü-

letésnapját is megünnepeltük.

évesek 
lettünk!7


