
Sokak Magyarországa

Erős baloldalt teremtünk!
Újra létre kell hozni egy kormányzóképes, erős, demokratikus, polgári magyar 

baloldalt, amely megteremti a jövő Magyarországát – erről beszélt Gyurcsány Ferenc 
volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt alapításának negyedik 

évfordulóján, amikor bemutatta a Sokak Magyarországa című röpiratát.

– Magyarországon az igazi választó-
vonal 2010 óta nem a bal- és a jobbol-
dal, hanem az európai polgári de-
mokráciát követők és a keleties 
önkény között választók között húzó-
dik. Akik magukat de mok rataként ha-
tározzák meg, azoknak ebben a küz-
delemben össze kell fogniuk, aki 
demokrata, az velünk tart – mondta a 
pártelnök. – A demokratáknak elő-
ször azt kellene megbeszélniük, hogy 
mi lehet a kudarc oka – folytatta, hoz-
zátéve: aki ezt nem érti, az soha nem 
lesz képes arra, hogy újra Magyaror-
szágot vezesse és egy, a mainál jobb, 
élhetőbb országot teremtsen. Az or-
szág drámai konfliktusának nevezte, 
hogy a rendszerváltozás történelmi 
értékelése nem találkozik a hétköz-
napi értékeléssel.
A 2006-2010 közötti kormányzati cik-
lus tanulsága, hogy a jólét nem épít-
hető hitelekre, mert ha az ötven szá-
zalékos béremelést vagy a 13. havi 
nyugdíjat nem a saját teljesítmény 
alapozza meg, akkor az a jövő felélé-
se. Az elnök szerint a baloldal azt 
mondja magáról – érti a holnap hívó 

szavát, de sokan nem képesek felis-
merni: ami tegnap baloldali volt, le-
het, hogy holnap már populizmus, ami 
tegnap konzervatívnak számított, le-
het, hogy ma a legjobb megoldás. 
A DK elnöke elmondta: Orbán Viktor-
ral hajlandó lenne kiegyezni például 
az adókulcsokban, de abban már 

nem, hogy Magyarország Európához 
vagy Azerbajdzsánhoz tartozzon-e. 
Gyurcsány Ferenc szerint a ma Ma-
gyarországot uraló kormány maffia-
államot szervezett. 
– Voltak kisstílű bűnözők Magyar-
országon az elmúlt 25 évben, de a 
maiak nem csupán cégeket lopnak el, 
hanem törvényesítették a lopást – 
mondta. – A DK korrupcióval kapcso-
latos beadványait egytől egyig visz-
szautasította Polt Péter legfőbb 
ügyész, a második számú bűnöző ál-
tal vezetett ügyészség – fűzte hozzá.

A volt miniszterelnök szerint a politi-
kai elszámoltatást választásnak hív-
ják, utána azonban a független igaz-
ságszolgáltatás kell, hogy elvégezze 
a dolgát, „ezért soha nem fogok en-
gedni annak a kísértésnek, hogy újra 
legyenek Magyarországon elszámol-
tató biz tosok”.

Akik a jobboldalra szavaztak, az erőre,  
a kormányzóképességre és a kiszámít-
hatóságra szavaztak, ezért a balolda-
lon ezt kell ismét megteremteni, eh hez  
nyújt a DK egítséget a Sokak Ma gyar-
országának víziójával, az együttműkö-
dés közös kereteinek megalkotásával 
és legvégül a közös vezetés meg - 
teremtésével. 
– Ennek az oldalnak történelmi fele-
lőssége van abban, hogy lesz-e Or-
bánnak demokratikus alternatívája, 
a DK érti ezt a felelősséget – jelentet-
te ki.                                  Folyt. a 2-3. oldalon

A maiak nem csupán cégeket lopnak el, 
hanem törvényesítették a lopást. 
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Új pályára kell  
állítani a fővárost

A város koszosabb, rendetle-
nebb, mint öt évvel ezelőtt.  
A közösségi közlekedésre  
kellene 24 milliárd forint – 
amit nem ad oda a kormány, 
noha a főpolgármester  
alázatosan teljesíti Orbán 
Viktor minden kívánságát.  
Gy. Németh Erzsébettel, a DK 
fővárosi frakcióvezetőjével 
beszélgettünk. 

6. oldal

a földmutyi túltesz 
majd a trafikmutyin is

A Fidesz a trafikbotrányt 
sokszorosan meghaladó 
lenyúlásra készül, mert 500 
milliárd forint értékű földet 
szerez meg klientúrájának, 
szinte kizárólag közpénzek 
felhasználásával – mondja 
Nagy-Huszein Tibor, a DK 
alelnöke. És a sokoldalú 
Mészáros Lőrinc lesz az egyik 
új földesúr. 

10. oldal

orbán Viktor vejének 
milliárdos gazdagodá-
sa ügyében vizsgálat 
indult

Egy olyan korrupciós történet 
kezd kibontakozni, amely még 
komoly fejfájást okozhat a 
Fidesznek, és családi érintett-
sége révén személyesen Orbán 
Viktornak is.

 5. oldal



a fideszes kevesek Magyarországa  
helyett felépítjük az elfelejtett  

sokak Magyarországát

Gyurcsány Ferenc október 22-én, a Demokratikus Koalíció negyedik születésnapján bemutatta a Sokak 
Magyarországa című röpiratát. Az írás azoknak a sokaknak ad választ, akik most azt kérdezik: merre tovább?  

Merre tovább azok után, hogy a rendszerváltás a kezdeti várakozások után csalódást hozott, mert a szabadsággal  
és demokráciával nem járt együtt a nyugati jólét és a felemelkedés. Merre tovább azok után, hogy sokan ma  

azt hiszik, ha lemondanak a demokráciáról, talán visszakaphatják a kádári idők kiszámíthatóságát.

Tizenegy évvel ezelőtt, 2004 elején 
amellett érveltem, hogy merjünk 
baloldalinak lenni. Amit akkor ír-
tam, azt most is érvényesnek gon-

dolom. De az elmúlt egy évtizedben 
sokat változott Magyarország és 
Európa is – így kezdi röpiratát Gyur-
csány Ferenc, s így folytatja: spa-

nyol, brit vagy német baloldaliként 
eszembe se jutna, hogy demok-
ratikus hazámért érvelve kezdjek 
egy politikai röpiratot. De magyar 

vagyok, és azt látom, hogy hazám 
az önkénnyel kokettál. Ha csak a 
kormány gondolná így, az nem len-
ne nagy baj. A demokratikus soka-

Gyurcsány Ferenc bemutatja a Sokak Magyarországa röpiratát
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ság elzavarná. De sajnos nem ez a 
helyzet. Dacára az Orbán-kormány 
2010-2014 közötti ámokfutásának, 
a választók jelentős többsége jó 
egy évvel ezelőtt megtartotta őket 
a hatalomban. Hogy a demokrati-
kus ellenzék megosztott volt a ne-
hezen összehozott választási szö-
vetség ellenére is? Igaz. Hogy nem 
volt meggyőző vezetése? Ez is tény. 
Hogy még tapintható volt a korábbi 
baloldali kormányokból való kiáb-

rándulás? Miért tagadnánk? De ettől 
a tény még tény marad: a választók 
szívesebben támogatták a demok-
ratikus normákat szisztematikusan 
sutba hajító, önmagát jobboldali-
nak (nemzetinek, polgárinak, ke-
reszténynek) hirdető rezsimet, mint 
az ezer bajjal küszködő tökéletlen 
demokratákat. Úgy gondolták, hogy 
a hatékony önkény jobb kormány-
zást és életet hoz, mint a botladozó 
demokrácia. Az erő, bármi legyen is 
a forrása és a célja, fontosabb volt, 
mint a demokratikus alternatíva, ha 
az híján volt a cselekvőképesség bi-
zonyítékának. 
Be kell végre látnunk: a szabadság 
nem jár automatikusan jóléttel, jó-
lét viszont nincs szabadság nélkül. 
A magyarok történelmi tapasztala-
ta megmutatta, hogy hazánk nem a 
vad Kelet, hanem a szabad Nyugat 
része akar lenni. Így volt ez ’56-ban, 
’89-ben, és így van most is. Baráta-
ink, gyermekeink és unokáink köl-
töznek nap mint nap Nyugatra, ahol 
a normális élet lehetősége nem csak  
a hatalmat gyakorló keveseknek, 
hanem a sokaknak is megadatik.
Ma 4 millió magyar ember él sze-
génységben, félmillió gyermeknek 
nem jut étel, romokban az egész-
ségügy és az oktatás. 6 millió em-
ber, a magyarok kétharmada él 
hónapról hónapra, azt látva, hogy 
jólét továbbra sincs, de már sza-
badságunk is csorbát szenvedett. 
Ma a fideszes kevesek veszik meg 
az állami földeket potom pénzért, 

a fideszes kevesek szerezték meg a 
trafikokat, és a fideszes keveseknek 
jut minden EU-s pénz is. A Fidesz 
körül legyeskedő kevesek megtehe-
tik, hogy magánkórházba menjenek 
vagy a legjobb iskolákba irassák be 
gyerekeiket. A kevesek országa let-
tünk, ahol nem a tehetség és a szor-
galom, csak a megfelelő pártkönyv 
számít.
A DK nem kér ebből a világból. Ma-
gyarország nem lehet a kevesek 

országa, ahol csak a hatalomhoz 
dörgölőzőknek jár normális élet. 
Hazánknak újra a sokak Magyaror-
szágának kell lennie, ahol nem csak 
a túlélés és a menekülés jelentik a 

lehetőségeket. Sem megszokni, sem 
megszökni nem fogunk, mert nem 
hagyhatjuk a hazánkat egy bűnszö-
vetkezet kezén tönkremenni.

A sokak Magyarországát akarjuk 
megteremteni a kevesek országa 
helyett, ahol élet és jövő vár a rend-
szerváltás óta elfelejtett kéthar-
madnyi magyarra is. Nem új rend-
szerváltás kell, hanem élhetővé kell 
tenni ezt a rendszert.
– Merjünk demokratának lenni, és 
merjük visszavenni az országunkat 
a korrupt orbáni hatalomtól. Amíg 
uralják a rendőrséget, az adóhiva-
talt, az ügyészséget, a bíróságot, 

addig persze nincsenek nagy ve-
szélyben, de nem lesz ez mindig így 
– figyelmeztetett Gyurcsány Ferenc. 
– Az ellenzék, benne mi is, sokszor 
tanácstalan. Mert fogalmaink, po-

litikai reakcióink parlamentáris 
demokráciára szabottak. Nincs ta-
pasztalatunk, hogy miként kell és 
lehet küzdeni a maffia-állammal 

szemben. Ez nagy hátrány. De nem 
ledolgozhatatlan. Csak abba kell 
hagyni a helyeskedést ezzel a kor-
mánnyal. Nem kell elfogadni egyet-
len lépését sem legitimnek. Nem 
kell „miniszterelnök urazni”, paro-
lázni, beszélgetni, mintha minden 
rendben lenne. Nem kell Schiffer 
Andrásként mosolyogni és vállon 
veregetni. Minden elemében el 
kell utasítani ezt a kormánynak ál-
cá zott bűnszövetkezetet. Bűnözők 
sorsa vár erre a kormányra és aktív 
segítőire, mert nem maradhat bün-
tetlenül egy ország hatalommal 
történő kifosztása. Ezt egy európai 
és demokratikus Magyarország füg-
getlen igazságszolgáltatása teheti 
csak meg, a politikai elszámolta-
tást ugyanis választásnak hívják. 
Ami utána jön, az nem elszámol-
tatás, hanem igazságszolgáltatás. 
Tisztes séges, pártatlan, tekintet 
nélkül arra, hogy ki mi volt, vagy ép-
pen aktuálisan milyen szerepet tölt 
be.

Egy leendő új polgári demokrata 
kormány iszonyatos várakozások-
kal fog találkozni. Tele leszünk fe- 
 szültségekkel. Mindenki gyors meg-
oldást fog követelni. Bárhova né-
zünk, csak bajt fogunk látni. Az 
egész ségügyben, az oktatásban, a 
szociális rendszerben, a nemzetközi 
kapcsolatokban. Csalódást fogunk 
okozni, ha nem beszélünk őszintén. 
A csalódás meg a gyors bukásunkat 
okozhatja. Ezért nem szabad udva-
rolni a választóknak. Nem érdemes 
olyant mondani, ami nem teljesíthe-
tő. Nem szabad mindenáron nyerni. 
Nem szabad. Nincs polgári Magyar-
ország polgári mentalitás, értés, 
felelősség nélkül. Ha lenézzük a vá-
lasztót, akkor lenézzük az országot. 
Ha lenézzük az országot, akkor leg-
feljebb jobb kiadású Fidesz leszünk. 
De azért nem érdemes.

a demokratikus Koalíció készen áll 
az orbán utáni idők teendőire. a dK 
belső pártvita után 2016 februárjá-
ban elfogadja programjavaslatát, 
melyet azt követően széleskörű 
szakmai, közéleti vitára bocsát. a 
programot a következő választások 
előtti hónapokban véglegesíti, és 
alkotja meg önálló, vagy a többi de-
mokratikus ellenzéki párttal közös 
választási programját.

Orbán kormánya nem nemzeti, nem 
keresztény, nem jobboldali.  

Ez a kormány egy bűnszövetkezet,  
Orbán pedig a maffia-állam feje. 

Magyarország önkényt választott demokrácia helyett, vagy inkább  
erőt a gyengeség helyett? – ez itt a kérdés. Sokan azt gondolják,  

hogy a többség az önkényre voksolt. Én ezzel szemben azt  
hiszem, hogy az erőt választották a gyengeség helyett.  

Ezért kell megteremteni az erős baloldalt.

Vadai Ágnes, Niedermüller Péter és Varju László, a DK alelnökei
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Európa beteg embere –  
Magyarország karanténban

a Fidesz a mi  
bőrünkre játszik

A menekültválságról rendezett európai minicsúcson 
Orbán Vikor saját kijelentése szerint csak megfigyelőként 
vett részt, ezzel is jelezve a fideszes kormány 
elzárkózását a válság közös megoldásától. 
Ara-Kovács Attila külpolitikai kabinetvezetőt,  
a DK elnökségi tagját megkérdeztük, hogyan értékeli  
a miniszterelnök nyilatkozatát?

– A kihívó nyilatkozat bizonyos ér-
telemben egybevág a valósággal, 
mert a kormánynak sikerült először 
elijesztenie, majd mások nyakába 
sóznia a menekülteket. Ugyanak-
kor tévedés azt gondolni, hogy a kö-
vetkezményekből kimaradhatunk.  
A krízis menedzselése, majd meg-
oldása európai szintű feladat, így 
nincs az az uniós kormányzat, 
amely kívülállónak nyilváníthatja 
magát. Továbbra is záporozni fog-

A kormány az EU-támogatásokat 
kockáztatja, mivel Angela Merkel 
német kancellár pártbéli helyette-
se szerint „meg kell fontolni, hogy 
a menekültek befogadásától elzár-
kózó uniós tagállamoknak járó uni-
ós támogatás egy részét inkább a 
menekültügy finanszírozására for-
dítsák”. Az osztrák kancellár és az 
euróövezeti csoportot vezető hol-
land pénzügyminiszter után már a 
németek is felvetik, hogy el kellene 
venni hazánk EU-s támogatásait.

– Európa boldogabbik felében va-
lóban tisztelik az európai értéke-
ket, ezért ott nem elfogadható az 
az orbáni logika, amely csak kapni 
akar, de amikor szolidaritást kell 
vállalni más tagállamokkal, akkor 
megtagadja a segítséget. Egyre 
erősebb az a vélemény Európá-
ban, hogy a magyaroknak juttatott 
euró-milliárdokért cserébe el kell 
várni a magyar kormány együtt-
működését is menekültügyben, ha 
pedig ez továbbra sincs meg, akkor 
a menekülthelyzet kezelésére kell 
fordítani a Magyarországnak szánt 
összegeket is – közölte Molnár Csa-
ba európai parlamenti képviselő, a 
DK ügyvezető alelnöke.

Ara-Kovács Attila szerint a hazai 
kommunikáció és Orbán tényleges 
cselekvése egyre kevésbé választ-
ható szét, és ezért is van, hogy a 
magyar kormány rendkívüli módon 
elszigetelődött. 
– Ez nagy kockázat sok szempont-
ból. Nem arra célzok, hogy elhagy-
nánk az uniót. Az illiberális államok 
gyengén teljesítenek, így Orbánnak 
szüksége van extra forrásokra. Pu-
tyin Oroszországának ilyen a kő olaj 
és a földgáz, nálunk viszont a rezsim 
finanszírozása lényegében abból a 
hét évre elosztott 27 milliárd euró-
ból történik, ami Brüsszelből érkezik 
ide. Nagy a kockázata annak, hogy 
Brüsszelben komolyan elgondol-
kodnak a szankciókon, hiszen ezt a 
német kormány már szóba is hozta. 
De nem ez fogja az Orbán-rendszer 
bukását elhozni, ami nem is baj, 
ugyanis a magyar választóknak kell 
kiszavazniuk a Fideszt a hatalom-
ból, s ez azt jelenti, hogy Európából 
is. Az ország elszigetelődése csak 
felgyorsítja ezt a folyamatot, hiszen 
a teljesen szétvert külügyminiszté-
rium képtelen rá, hogy érdekeinket 
megvédje, gazdasági hatékonysága 
pedig nulla. Egy befektető szereti 

biztos helyen tudni a pénzét. Hogy 
Orbán közelében mennyire vannak 
biztonságban a befektetések, ar-
ról kérdezzék meg a magánnyug-
díj-pénztárak egykori tagjait, vagy a 
Quaestor ügyfeleit.

Hogy Orbán közelében mennyire vannak 
biztonságban a befektetések, arról kérdezzék 

meg a magánnyugdíj-pénztárak egykori 
tagjait, vagy a Quaestor ügyfeleit.

Ara-Kovács Attila

Molnár Csaba

nak idehaza a fellengzős és teljes-
séggel alaptalan szitkok az unióra, 
kint viszont a magyar delegációk 
szép csendben szavazatukkal jóvá-
hagyják a kialkudott megállapodá-
sokat.

Csak orbánék képzeletében  
létezett „altus-ügy”

Az Európai Parlament Költségvetési Bizottságának koordinátorai a 
Fidesz kezdeményezésére meghallgatták az Európai Bizottság regi-
onális politikai főigazgatóját, Gyurcsány Ferenc cége, az Altus által 
elnyert uniós pályázat kapcsán. Emlékezetes, hogy a Fidesz tavasszal 
elvtelen támadást indított a Demokratikus Koalíció elnöke ellen, és 
tiltott pártfinanszírozással vádolta meg, és kilátásba helyezte a DK 
állami támogatásának megvonását, hogy ezzel lehetetlenítse el a Fi-
desz legkeményebb ellenfelét. Ám Brüsszelben most egyértelmű lett: 
Gyurcsány Ferenc cége törvényesen, minden szabályt betartva, nyílt 
nemzetközi tenderen nyerte el az uniós megbízatást. A saját korrup-
ciós ügyeit lelkesen takargató Fidesz újabb pofont kapott, képtelenek 
fogást találni a DK elnökén.

Amennyiben Orbán folytatja az 
ámokfutását, akkor hazánk elve-
szítheti az uniós támogatásokat, 
amelyek ma az összes közberuhá-
zás 95 százalékát adják Magyar-
országon; ha ez a pénz kiesne, az 
gazdasági sokkot okozna az or-
szágban. Intő jel lehetne a magyar 
kormánynak az, hogy ez a javaslat 
nem az európai baloldaltól, hanem 
a jobboldali CDU alelnökétől szár-
mazik. 
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Korrupcióban az orbán-kormány tényleg 
sokkal jobban teljesít

Nem ide menekülnek,  
hanem innen menekülnek!

orbán Viktor vejének milliárdos gazdagodása ügyében Molnár Csaba dK-s EP-képviselő bejelentésére az Európai Unió Csalás Elleni 

Hivatala is vizsgálatot indított az Elios ellen, de a céget vizsgálja az Európai Bizottság, és most már a magyar rendőrség is.

A sajtó szerint jelenleg szünetelnek az Elios uniós kifi-
zetései, mert az Orbán-kormány – nyilvánvalóan a vizs-
gálatok hatására  – nem mert kifizetési kérelmet be-
nyújtani a projektekre. Mivel a vizsgálatok mindegyike 
azt az időszakot vizsgálja, amikor még Tiborcz István, 
Orbán Viktor veje volt a cég tulajdonosa, a milliárdos 
korrupciós ügyben a családja által a magyar minisz-
terelnök is érintett. Az Európai Bizottság csak Magyar-
országot tudja büntetni forráselvonással, de megadja a 
lehetőséget arra, hogy a kormány a büntetés összegét 
behajtsa a bűnös cégen. A kérdés az, hogy megteszi-e 
ezt Orbán.
A nyár első heteiben Budapesten jártak az OLAF, az 
Európai Unió csalásellenes szervezetének nyomozói, 
akik azokról a gyanús körülmények között lebonyo-
lított közbeszerzésekről érdeklődtek, amelyeket a pályázatok idején Tiborcz 
résztulajdonába tartozó Elios Innovatív Zrt. nyert el. 
Ezzel egy időben mozdult rá az ügyre az EU egy másik szervezete is. Az  
Európai Bizottság illetékes főizgatósága júniusban indított egy vizsgálatot a 
túlnyomórészt uniós forrásokból finanszírozott pályázatok ügyében. Ennek 
célja nemcsak az esetleges szabálytalanságok feltárása, hanem az okozott ká-
rok jóvátétele is. Ez azt jelenti, hogy az eljárás akár olyan következménnyel is  

zárulhat, hogy Magyarország büntetésként elesik 
bizonyos uniós forrásoktól. Az EU érdeklődése azt 
jelenti, hogy egyszerre több oldalról – köztük a ma-
gyar kormánytól minden formában független szervek 
részéről – is vizsgálják az Orbán-család egyik tagját  
is érintő történéseket. Tiborcz István ugyan tavasszal 
kiszállt az Eliosból, de a vizsgált ügyek nagyrészt még 
arra az időszakra esnek, amikor ő is tagja volt a cégnek. 
– Ezeket a pályázatokat az OLAF gyanúja szerint úgy ír-
ták ki, hogy Orbán Viktor vejének a cégén kívül másnak 
nem is volt esélye megnyerni, ráadásul durván túláraz-
ták – mondta Molnár Csaba az ATV egyik műsorában. 
A DK európai parlamenti képviselője hozzátette: tavaly 
Románia után a másodikok voltunk az EU által indított 
korrupciógyanús eljárások számát tekintve, de idén az  

Orbán-kormány már megszerezheti az első helyet.
Kerék-Bárczy Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja elmondta, a 
DK írásbeli kérdéssel fordul Orbán Viktorhoz, hogy megtudja: a miniszterelnök 
veje vagy a magyar adófizetők fogják-e fizetni a brüsszeli büntetést? A DK azt is 
tudni akarja, hogy Orbán Viktor behajtja-e a családján az eltüntetett pénzeket, 
ha pedig igen, az érinti-e veje, Tiborcz István magánvagyonát is? A DK szerint  
a miniszterelnök vejének kell kifizetnie az esetleges bírságot.

Az alacsony magyar fizetések a kivándorlás elsőszámú oka, Borka-Szász Tamás,  
a DK elnökségi tagja ezért azt javasolja, hogy évek alatt, fokozatosan,  

legalább addig emeljék a minimálbért, amíg annak nettója eléri a létminimum szintjét.  
A minimálbér fokozatos emelése mellett érvelt országjárása során, oroszlányi  

lakossági fórumán Gyurcsány Ferenc is.

Pár éve még elsősorban az orvosok 
és az ápolók elvándorlása jelentette 
az ország egyik legnagyobb prob-
lémáját, ma viszont már minden 
területet érint a munkaerőhiány. 
Borka-Szász Tamás azt mondta, a 
lassan már Kelet-Európában is kép-
telenül alacsony magyar bérek mi-

att, aki teheti, elhagyja az országot.
Ennek ellenére a DK nem kezd fele-
lőtlen ígérgetésekbe, nem követel 
azonnali ötven százalékos béreme-
lést, hanem fokozatos és kiszámít-
ható megoldást kínál, amit az embe-
rek is éreznek, mégsem viszi csődbe 
a hazai cégeket. A piaci bérek min-

den esetben követni szokták a mini-
málbér mozgását, tehát a fokozatos 
minimálbér-emeléssel a piaci bérek 
is emelkednének.
De Borka-Szász Tamás szerint nem 
csupán a fiatalok járnak rosszul és 
kényszerülnek külfödön dolgozni, 
nem jobb a nyugdíjasok helyzete 
sem, hiszen mára kiderült, hogy min-
den, a magánnyugdíjakkal kapcso-
latos kijelentés hazugság volt. Lázár 
János is elismerte, hogy az állami 
nyugdíjrendszerben továbbra sem 

lesz egyéni nyugdíjszámla. A DK sze-
rint a magánnyugdíjak államosítása 
volt az első alkalom, amikor a fide-
szes kevesek a hatalom segítségével 
lopták meg a magyarok többségét. 

A magyar bérek lassan már Kelet-Európában  
is képtelenül alacsonyak.
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Új pályára kell állítani a fővárost
Interjú Gy. Németh Erzsébet elnökségi taggal, a Fővárosi Közgyűlés DK-frakciójának vezetőjével

Egy kis kihagyás után tértél visz-
sza a fővárosi politika színpadára, 
ahol igazán otthonosan mozogsz, 
hiszen még főpolgármester-jelölt is 
voltál – tegyük hozzá, hogy az ed-
digi legjobb önálló eredményt el-
ért baloldali főpolgármester-jelölt. 
Alapos tapasztalataid dacára most 
mégis új helyzet várt rád: ellenzéki 
képviselő vagy egy teljesen átsza-
bott Fővárosi Közgyűlésben. Milyen 
ellenzékinek lenni, még inkább mi-
lyen DK-s képviselőnek lenni Tarlós 
István főpolgármestersége idején?
DK-snak lenni jó, ellenzékinek in-
kább furcsa. Tanulom ezt a szere-
pet, hiszen sose voltam még ellen-
zéki képviselő, sem a Városházán, 
sem az Országgyűlésben. De tuda-
tosan készültem erre a feladatra is, 
és Tarlós Istvánt is ismertem már ré-
gebb óta, igaz akkor még ellenzéki 
frakcióvezető volt. És hát rá is igaz, 

hogy az üléspontja határozza meg 
az álláspontját. Így aztán az ellen-
zék jogosítványait alaposan szűkí-
tette, a főpolgármestert nem lehet 
kérdezni, interpellálni a közgyűlé-
sen, nehéz hozzájutni bármilyen 
– a várost érintő – információhoz. 
De szerencsére kreatívak vagyunk 
Hajdu László XV. kerületi DK-s pol-
gármesterrel, képviselőtársammal 
együtt. 

A Tarlós–Gy. Németh csörtéknek 
már híre lett, valószínűleg te vagy 
az egyetlen ellenzéki képviselő, aki 
kitartó érveléssel képes vagy kihoz-
ni sodrából a főpolgármestert, aki 
inkább ahhoz szokott hozzá, hogy 
ő oszt ki mindenkit, s nem pedig ah-
hoz, hogy őt osztják ki…
Ahogy hallom, nem túl boldog attól, 
hogy visszakerültem a testületbe. 
Néhány hete jutott eszembe, hogy 

én vagyok a legrégebben, 1994 óta 
a közgyűlésben dolgozó képviselő, 
igaz, négy év kihagyással. Számom-
ra elsődleges a város, az itt lakók, 
az ide látogatók érdeke – s ezt kö-
vetkezetesen képviselem is. A DK 
az orbáni rendszer legkeményebb 
ellenfele, és ezt a fővárosban is ér-
vényesítjük. Ok – sajnos – itt is van 

rá bőven: azt állítom, hogy ma Bu-
dapest rosszabb állapotban van, 
mint 2010 előtt. Ezen nem segít az a 
néhány látványberuházás, a három-
szor átadott Várkert Bazár, a stadio-
nok, amire a Fidesz oly büszke. Köz-
ben olyan folyamatok indultak el a 
városban, amiket nagyon nehéz lesz 
visszafordítani! Csak két területet 
mondok: az egészségügy és a város 
függetlensége. Az elsőt tönkretette, 
a másodikat elrabolta az Orbán- 
kormány.

A főváros olyan veszteségeket szen-
vedett el, mintha nem is ugyanaz 
a pártcsalád uralná. Azt szokták 
mondani, hogy a második világhá-
ború után a szovjetbarát országok 
ugyanazt kapták jutalmul, mint a 
Sztálinnal hadban álló Magyaror-
szág büntetésül. Budapest is kap-
ja a büntetéseket, pedig nem áll 
hadban a kormánnyal, mégis mára 
jószerével semmi sem maradt a fő-
város vagyonából. 
Se az intézményeiből. Államosí-
tották az iskolákat, a kórházakat, 
a szociális otthonokat. Most meg 
hagyják őket lepusztulni. A köz-
szolgáltató cégek a rezsihazugság 
miatt veszteségesek, ennek követ-
keztében pedig romlik a szolgálta-
tás minősége. A város koszosabb, 

rendetlenebb, mint öt évvel ezelőtt. 
Kellene 8 milliárd forint a köztiszta-
ságra, de erre alig jut 6,5 milliárd. 
A közösségi közlekedésre kellene 
24 milliárd forint – ami egyébként 
most megvan az ország költségve-
tésében, csak éppen nem adják oda. 
Pedig a főpolgármester alázatosan 
teljesíti Orbán minden kívánságát, 

a kormány viheti a Dagály-fürdőt, 
a Fiumei úti temetőt, eladja neki 
– igencsak jutányosan – a Gázmű-
veket, miközben Mészáros Lőrinc 
gázszerelő cége csatornaépítést 
nyer! Minden úgy történik itt, ahogy 
a “Kedves Vezető” óhajtja.

Amennyiben a baloldal ismét több-
séget szerez a Fővárosi Közgyűlés-
ben – ami már tavaly is lehet, hogy 
megtörtént volna, ha a fideszes kor-
mány az utolsó pillanatban át nem 
írja a választási törvényt –, melyek 
azok a legfontosabb lépések, ame-
lyeket meg kellene tenni, mit töröl-
ne el a leginkább a DK a Tarlós-éra 
örökségéből?
Ha nem nyúlnak a fővárosi válasz-
tási törvényhez, ma nem lenne 
többsége a Fidesznek a Fővárosi 
Közgyűlésben. Ahhoz, hogy a fő-
várost új pályára tudjuk állítani, el 
kell zavarni Orbánt és bandáját. 
Lázárostul, Rogánostul, Poltostul, 
mindenestül. Az önkormányzatok-
nak – köztük Budapestnek – vissza 
kell adni a valódi önkormányzás 
lehetőségét. Visszaadni a pénzügyi 
forrásokat, intézményeket, hatáskö-
röket, döntési lehetőségeket. A sza-
badságukat, hogy a választók felha-
talmazása alapján ők dönthessenek 
a mindennapok fontos kérdéseiben.

Budapest ma rosszabb állapotban van, és 
ezen nem segít néhány látványberuházás, 
meg a háromszor átadott Várkert Bazár.

A főpolgármester alázatosan teljesíti Orbán 
minden kívánságát, a kormány viheti a 

Dagály-fürdőt, a Fiumei úti temetőt, eladja 
neki – igencsak jutányosan – a Gázműveket, 
miközben Mészáros Lőrinc gázszerelő cége 

csatornaépítést nyer!
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végre tisztességes nyomozás és bíró-
sági ügy legyen egy fideszes politikus 
korrupt üzelmeiből. A DK ugyanak-
kor Polt Péter legfőbb ügyész Fideszt 
mentegető gyakorlatát ismerve ér-
demi felelősségre vonásra nem, csak 
további időhúzásra számít.

A Demokratikus Koalíció 2014. no-
vember 28-án hűtlen kezelés gyanú-
ja miatt feljelentést tett az V. kerületi 
önkormányzat által eladott Doroty-
tya utcai ingatlan ügyében. A Blikk 
akkori információi szerint „százmil-
liókat nyerhettek Giró-Szász Andrá-
sék a belvárosi ingatlanüzleten”. 
– A DK azért tett feljelentést, mert a 
Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat 
– Rogán Antal akkori polgármester 
előterjesztésére – 25 százalékos 
kedvezménnyel adta el Giró-Szász 
András érdekeltségének a Doroty-
tya utca 8. alatt található ingatlant, 
súlyos kárt okozva a kerületnek – 
mondta Varju László országgyűlési 
képviselő, a DK alelnöke.
A feljelentéssel hosszas jogi hu-
zavona vette kezdetét. A Nemzeti 
Nyomozó Iroda előbb feljelentés-
kiegészítést kért az ügyben – aminek 
a DK eleget is tett –, majd mégis el-
utasította a feljelentést. A DK ezután 
felügyeleti panasszal élt az eluta-

A Demokratikus Koalíció Információs Központjában heti rendszerességgel 
ingyenes általános jogi tanácsadást tartunk, mely alkalmak kiegészülnek 
ingyenes betegjogi tanácsadással is. Ezen alkalmak lehetőséget adnak a kü-
lönböző élethelyzetek jogi eseteinek tisztázására, valamint most a speciális 
betegjogi helyzetek megoldására. A legtöbben tanácstalanul szoronganak, 
amikor úgy gondolják, valamilyen sérelem, netán konkrét jogsértés érte őket 
az egészségügyi ellátás során. Sokan nem tudják eldönteni, hogy a problé-
májukkal kihez fordulhatnak. Az intézményekben dolgozó betegjogi képvi-
selőket nem, vagy csak nehezen érik el, ügyvédhez pedig nem tudnak és nem 
is akarnak fordulni. Ekkor tud segíteni egy független betegjogi tanácsadó, aki 
– a panaszos esetének részletes megismerését követően – meg tudja állapí-
tani, hogy az adott „ügy” valóban jogsértő volt-e, és ha igen, az milyen szinten 

orvosolható. Igencsak nehéz egyedül eldönteni, hogy valós vagy vélt sére-
lemről van szó, mint ahogy az sem várható el egy laikustól, hogy tudja, az 
esete egy „sima” panasztétellel megnyugtatóan rendezhető, avagy az esete 
„ügyvédért kiált”. Ráadásul még mindig úgy él a köztudatban, hogy a beteg-
jogok érvényesítése csak a betegeket illeti meg, holott a valóságban ugyan-
úgy élhet a tájékoztatás, az észrevételezés, avagy a panasztétel jogával a 
hozzátartozó, a kórházi látogató, sőt, a patikai vásárló, avagy a különböző 
magánszolgáltatókat (ide értve a pszichológust, pszichiátert) felkeresők is.

Várjuk a tagjainkat, ismerőseiket, családtagjaikat!
A jogi és betegjogi tanácsadásokon történő részvétel előzetes bejelentkezés 
alapján történik.

Helyszín: DK Információs Központ 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. (Alfa Irodaház) I. emelet
Időpont: Csütörtöki napokon 14-16 óra között • Előjegyzés, időpontfoglalás munkanapokon 10.00-18.00 óra között a 06 21 300 1000 telefonszámon.

Megközelíthetőség: 3-as, kék metróval, 76-os trolibusszal a Lehel téri megállóig eljutva,  
majd a Victor Hugo utcán besétálva az első keresztutcáig (Visegrádi utca).

Egy év huzavona után  
mégis nyomoznak Rogán belvárosi  

ingatlanpanamája miatt

sítás ellen. A Fővárosi Főügyészség 
most hatályon kívül helyezte az NNI 
elutasítását.
Lassan egy év telt el a feljelentés 
óta, Rogánt azóta miniszteri szint-
re emelte az Orbán-kormány, most 
azonban mégis úgy tűnik: nyomozás 

indulhat a belvárosi ingatlanpana-
ma ügyében. Rogántól nem idegen 
az ingatlanmutyi, hiszen korábban 
sokáig a saját, egyre növekvő Pasa 
parki lakásával szerepelt a hírekben.
A Demokratikus Koalíció szerint ideje 
lenne, hogy öt év szabad rablás után 

A Pasa Park, ahol Rogán Antal lakása minden egyes vagyonbevallással nagyobb lett

K
ép

 forrása: nol.hu

Ingyenes jogi tanácsadást nyújt a dK:  
Éljen a jogával, kérjen tanácsot!
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Épült uszoda, mert egy sem volt, s ha 
már elkezdték, meg sem álltak kettő-
ig. Igaz, a nagyobbik megvalósítását 
még a korábbi baloldali önkormány-
zat kezdte el, de valahogyan erről 
nem szokás errefelé beszélni. A lé-
nyeg, hogy megvannak, működnek, 
miközben a nagyobbik mellé egy ki-
sebb strand is épült. 
Rengeteg út és járda is épült, megújult 
a Kertvárosi Orvosi Rendelő – ezeket 

a fejlesztéseket is a korábbi szocialis-
ta önkormányzat kezdte el, akárcsak 
egy óvoda meg egy iskola felújítását, 
de a jelenlegi Fidesz-vezetésű önkor-

a baloldal munkáját folytatják  
a XVI. kerületi Kertvárosban

A Kertváros Budapest egyik legdinamikusabban épülő-szépülő kerülete. Három évtizede még inkább az akkori 
kerületképet jól tükröző Ötfalu néven volt ismert, de az itt élők nagy örömére ma már valóban városi jellegű, 

nagyobbrészt kertes házas panorámában gyönyörködhet az erre járó.

Orbán Viktor a kormány egyik nagy eredményének látja, hogy az elmúlt 
években „újjáéledt” az egyházi iskolák rendszere. Valóban jelentősen 
nőtt az egyházi iskolába járó diákok aránya, ez azonban nem elsősor-
ban a szülők szabad választásán, sokkal inkább a kormány által terem-
tett kényszereken alapult. Niedemüller Péter EP-képviselő, a DK alelnöke 
szerint az elmúlt években a kormány módszeresen tette tönkre az állami 

közoktatás rendszerét. Miközben az állami iskolákban a pedagógusok 
bérét és a közüzemi számlákat sem tudják fizetni, az egyházi intézmé-
nyek egyaránt megkapják az állami és egyházi finanszírozást. Több olyan 
település is található az országban, ahol már csak egyházi intézmény 
van, ezért a szülők csak ezt „választhatják”. Ezek az intézkedések együt-
tesen oda vezettek, hogy sok család számára a világnézetileg semleges 
oktatásban való részvétel lehetősége megszűnt. Az Orbán-kormány álla-
mi kényszerrel és állami pénzzel kényszeríti egyházi iskolába a diákokat. 
A Demokratikus Koalíció szerint a közoktatás állami feladat, programunk 
szerint megszüntetjük a kötelező hit- és erkölcstant, és minden települé-
sen biztosítjuk azt, hogy a diákok a világnézetileg semleges állami-ön-
kormányzati iskolába járhassanak.

A kormány kerítse elő a Quaestor-ügy során elsíbolt pénzeket és adjon számot 
a Magyar Nemzeti Bank asszisztálásával eltűnt, mintegy 160 milliárd forintról. 
Vadai Ágnes, a DK alelnöke úgy fogalmazott: hónapok óta nincs meg a fideszes 
Quaestor-bróker által ellopott pénz, de amikor közeleg egy-egy olyan tünte-
tés, amelynek résztvevői kártalanítást követelnek, a Fidesz mindig rögtön el-
kezd ígérgetni és hitegetni. A Demokratikus Koalíció képviselője kijelentette, 
a kormányváltás után az igazságszolgáltatás felelősségre fogja vonni az ügy 

elkövetőit és azok segítőit. Vadai szerint nem lehetett 
volna végrehajtani egy ilyen mértékű pénzügyi csa-
lást, ha a Fidesz abban nem lett volna nagy mérték-
ben érintett. Miért maradhatott a helyén az ügy után 
az MNB-t vezető Matolcsy György? Miért lehet még 
mindig miniszterelnök Orbán Viktor és külügyminisz-
ter Szijjártó Péter? Hogyan maradhatott legfőbb 
ügyész Polt Péter? – sorolta a kérdéseket Vadai 
Ágnes. A Quaestor-ügy miatt Dunakeszi 600 mil-
lió, Szászhalombatta 3,5 milliárd, Győr pedig  
1 milliárd forintot vesztett el.

mányzat jó érzékkel tovább folytatta 
és folytatja ezt a gyakorlatot. S mi 
tagadás, megvalósítottak egyéb jó 
ötleteket is, mint az idősek szállítása 
orvoshoz, vásárláshoz, s rendszeres-
sé váltak a színvonalas kulturális ren-
dezvények is.
Azért hála a magasságosnak, hogy 
az Európai Unió tagjai vagyunk, mert 
hiába lennének ötletek a fejlődéshez, 
fejlesztéshez, ha nem adnának Brüsz-

szelből pénzt a megvalósításhoz. De 
ne felejtsük el azt se, hogy mindehhez 
2008–2010 között öt milliárd forint hi-
tel felvételére is szükség volt, s ezzel 

kerületünk a 4. legeladósodottabb 
volt Budapesten az egy főre eső 100 
000 forint feletti adósságállomány-
nyal. Még szerencse, hogy már 2008-

A budapesti iparűzési adó új felosztásának 
eddig ismert koncepciója pedig bevételeink 

akár negyedét is eltüntetheti…
Koszorúzás október 23-án

sen fizettük vissza 2011-14 között.
Abban az időben két fideszes ország-
gyűlési képviselőnk mindent meg-
szavazott: a magánnyugdíj elvételét, 
a tankötelezettség 16 évre történő 
leszállítását, vagy az oktatási rend-
szer szétverését és az egészségügy 
lezüllesztését. Azóta legalább már 
egyikük ezt abbahagyta.
Amennyiben csak kerületünk fej-
lődését és gyarapodását nézzük – 
meglehetősen szép a kép. Az orszá-
gos ügyek helyi szintű megélésével 
együtt azonban már nem annyira 
őszinte a derűnk, sem a jövőbe ve-
tett bizalmunk. A budapesti iparűzé-
si adó új felosztásának eddig ismert 
koncepciója pedig bevételeink akár 
negyedét is eltüntetheti...

Sebők László
választókerületi elnök

az egyházi iskolák  
országa lettünk

Hol a lóvé, Quaestor úr?

ban tudták (lásd Meggyes Tamás esz-
tergomi elszólása): az állam át fogja 
ennek nagy részét vállalni. Így aztán 
az országosan felhalmozott több 
mint ezermilliárdos önkormányzati 
adóssághegyet mi, adófizetők közö-
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illeti? A legutóbbi Nézőpont-fel-
mérés 10 százalékra pozicionálta 
az MSZP-t, 9 százalékra a DK-t. Ez 
persze országos felmérés volt.

Kőbányán ez már 2014-ben meg-
történt. A mi tudásunk szerint Bu-
dapesten ma a DK erősebb, mint az 
MSZP. Az meg teljesen biztos, hogy 
szervezetileg mi állunk jobban.

Ezek szerint alakul a DK fővárosi 
infrastruktúrája? Mintha a régi na-
gyok, az MSZP és a Fidesz mellett 
egyedül a mi pártunk építené a 
közösségét, irodákkal, programok-
kal, a többiek kissé szellempárt-
nak tűnnek, akárcsak a KDNP. 

Igen, egészen jól alakul. Minden 
kerületben van képviselőnk az ön-
kormányzatban, vagy bizottsági 
tagunk. A kerületek több mint felé-
ben már saját irodával is rendelke-
zünk. Egy polgármestert adunk, két 
alpolgármestert. Szép eredmény 
ez egy újonnan alakult párttól.

Mit tervez a DK 2016-ban Budapes-
ten?

Folytatjuk a három éve minden 
negyedévben, minden kerületre ki-
terjedő szolidaritási akcióinkat. Be-

mutatjuk országos programunkat. 
A sokak Magyarországát építjük 
Budapesten is. Meglátásom szerint 
mi vagyunk Tarlós egyetlen valódi 
demokratikus ellenzéke a fővárosi 
közgyűlésben és a fővárosban.

ért? Mert semmi szolidaritást nem 
vállaltak velünk.

Hogy látod, bekövetkezthet egy 
MSZP–DK helycsere az erőviszo-
nyokban, legalábbis ami a fővárost 

Mi vagyunk az egyetlen valódi demokratikus 
ellenzék a Fővárosi Közgyűlésben

Interjú Élő Norbert elnökségi taggal, a Budapesti Koordinációs Tanács ügyvezető alelnökével 

A főváros üzemeltetési problémái 
közül mit tartasz a legfontosabb-
nak?

A BKV finanszírozása öt éve meg-
oldatatlan. Főpolgármester úrnak 
minden év végén „Orbán királyhoz” 
kell járulnia, hogy ugyan, adja már 
oda azt a hiányzó 15-20 milliárd fo-
rintot, nehogy leálljon a közösségi 
közlekedés. A Gyurcsány- és a Baj-
nai-kormányok alatt született egy 
több éves szerződés, ami ha nem is 
tökéletesen, de ennél jobban ren-
dezte a finanszírozási kérdéseket. 
Ezt a jogállami megoldást a Fidesz 
megszüntette. Szeretik az előszo-
báztatást, a hajbókolást.
A másik komoly fájdalmam a hár-
mas metró szerelvényeinek felújí-
tása. Itt tudomásom szerint kor-
mányzati nyomásra elvetették az 
új vagonok beszerzését. Pedig 85 
milliárd forintból már új metró-
kocsikat lehetett volna vásárolni. 
Több környékbeli ország közbe-
szerzése azt bizonyítja, hogy árban 
ugyanannyit fizettünk volna az új 
metrókocsikért, mint most a régiek 
felújításáért. Én az újat választot-
tam volna. 

Hogy áll a DK szűkebb pátriádban, 
Kőbányán, ahol tavaly polgármes-
terként is indultál? Megjegyezzük, 
hogy nem is reménytelen helyzet-
ben.

A DK az európai parlamenti vá-
lasztáson a baloldal legerősebb 
pártja volt Kőbányán, és ez ma 
is így van. Önkormányzati képvi-
selőnkkel igyekszünk sok ember-
nek segíteni. 
Ez a dolgunk.

Nem kívánunk baloldali harcokba 
bonyolódni, de mégis meg kell kér-
deznünk: milyen viszony jellemzi 
a MSZP–DK kapcsolatokat a fővá-
rosban vagy Kőbányán? Egyáltalán 
vannak kapcsolatok?

A helyi MSZP nem túl barátságos. 
A DK igazi ellenzékként viselkedett 
a tavalyi önkormányzati választási 
kampányban, ezért a Fidesz kizár-
ta minden fontosabb bizottságból, 
még a felügyelőbizottságokban 
sem kaptunk helyet. Bezzeg az 
MSZP-nek kettő is jutott. Vajon mi-

Komoly fájdalmam a hármas metró szerelvényeinek felújítása, mivel  
85 milliárd forintból már új metrókocsikat lehetett volna vásárolni.

Főpolgármester úrnak minden év végén 
„Orbán királyhoz” kell járulnia, hogy ugyan, 
adja már oda azt a hiányzó 15-20 milliárd 

forintot, nehogy leálljon a közösségi 
közlekedés
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380 ezer ha föld eladásáról van 
szó. Évente a földeknek 1-2%-a cse-
rél gazdát. Most alig három hónap 
alatt ennek a háromszorosa kerül 
a piacra, a földek normál piaci ára 
legalább 500 milliárd forint. Ekkora 
kereslet „természetes” módon egé-
szen biztosan nincs ilyen rövid idő 
alatt. Ráadásul az új földtörvény 
drasztikusan leszűkítette a termő-
föld vásárlására jogosultak körét, 
ma az ország lakosságának alig 
1%-a gondolhat föld vásárlására. 

Többségük nyilván nem bír akkora 
tőkével, hogy belépjen erre a mes-
terséges piacra. A keresletet vala-
miféle állami beavatkozással fogja 
serkenteni a kormány. Erre két for-
rás áll rendelkezésre: az egyik az el-
múlt időszakban a Fidesz-klientúra 
hatal mas állami és EU-s lenyúlása-
iból származó milliárdok, a másik 
pedig az MFB által nyújtandó, 20 
éves lejáratú alacsony kamatú hitel.
Az értékesíteni szánt földek kiseb-
bik része szétszórt, kis területű 

parcellákat jelent, összesen is csak 
pár tízezer hektárt tesznek ki a 380 
ezer hektárból. Ezeket valószínű-
leg legalább nagyobb részben va-
lóban gazdák fogják megvenni. Az 
állami földek döntő része azonban 
nem ilyen, hanem főleg az egykor 
állami gazdaságok által használt 
összefüggő, az átlagosnál jobb mi-
nőségű, gazdaságosan művelhető, 
jól karban tartott birtok. Ezeket ma 
néhány valóban nagy társaság – „a 
piszkos tizenkettő” –, és nagyobb 

részt a kis- és középvállalkozások 
közé tartozó több tucat egyéb tár-
saság bérli. 
Jelenleg az állam a piaci díjnak 
nagyjából harmadáért adja bérbe 
a földeket, átlagosan hektáronként 
25-30 ezer forintért. A földeladások 
után a mostani bérlők továbbra is 
bérlők maradnak, „csak most már 
a fideszes erős embereknek fizetik 
majd a bérleti díjat” - jelentette ki.
A DK szerint a kormánypárt a ma-
gyar mezőgazdaságból élő soka-
kat teszi most tönkre azért, hogy a 
fideszes kevesek még több pénzt 
tehessenek zsebre.
Nagy-Huszein Tibor azt mondta: 
az eladásra szánt területek döntő 
hányada hosszú távú bérletbe van 
adva, olyan bérlőknek, akik nem 
lehetnek vevők. Velük ellentétben 
megveheti majd a földeket Mé-
száros Lőrinc gázszerelő, polgár-
mester, építési vállalkozó, élelmi-
szeripari befektető, újabban pedig 
földműves. Aztán Mészáros Lőrinc 
majd újkori földesúrként drágáb-
ban adhatja bérbe a földeket azok-
nak, akik most még az államtól 
bérlik azokat.
– Ezért lesz ez az évtized nagy  
bulija, de természetesen csak a  
fideszes csapatnak – mondta Nagy- 
Huszein Tibor.

A kormánypárt már előre eltervezte, hogyan hizlalja majd fel kádereit az állami 
földek eladásával – közölte Nagy-Huszein Tibor. A DK alelnöke szerint a Fidesz a 
trafikbotrányt sokszorosan meghaladó lenyúlásra készül, mert 380 ezer hektár, 

legalább 500 milliárd forint értékű földet szereznek meg a saját klientúrájuk számára, 
szinte kizárólag az MNB által biztosított közpénz felhasználásával.

Tiborcz István a közvilágítás-fejlesztésre kiírt pályázatok megnyerésével 
vált közpénzekből milliárdossá, mégpedig olyan feltűnően gyorsan és 
gyanúsan, hogy az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala vizsgálatot indí-
tott Orbán vejének cége ellen. Ekkor hirtelen vezércserét vezényeltek az 
Eliosnál, Tiborcz István eladta a céget a fideszes oligarchabirodalom új 
tagjának, Paár Attilának.
Varju László, a DK parlamenti képviselője és alelnöke emlékeztetett rá, 
hogy Paár Attila győri vállalkozó részt vett a legendásan jól sikerült Vár-
kert Bazár felújításában, amit aztán hetente kellett javítgatni a silány 
minőségű munka miatt, s a nagy sikerre való tekintettel háromszor is 
megismetelték az átadását. Szintén Paár Attila cége építheti az MTK stadi-

onját, ráadásul most beindult a Tiborcztól vásárolt közvilágítás-biznisz is.  
Az Elios fejlesztheti a közvilágítást Siófokon, Hajdúböszörményben és  
Miskolcon is, ezzel Paár Attila már most egymilliárd forintot tehetett 
zsebre csak a LED-bizniszből. A Demokratikus Koalíció szerint, ahogy a 
brüsszeli vizsgálat, úgy a korrupciógyanús pályáztatások sem állnak le 
csak amiatt, mert papíron már nem a miniszterelnök veje a tulajdonos. 
Az Orbán-kormány bukása utáni idők független igazságszolgáltatásának 
is ki kell majd vizsgálnia az Elios, és a mögötte álló vállalkozók gazda-
godását. A DK a kormányváltás után azt a Sokak Magyarországát építené 
fel, ahol nem kizárólag a hatalomhoz közel állók kiváltsága, hogy EU-s 
pályázatokon nyerjenek.

Magyarországon csak az oligarchák  
értenek a közvilágításhoz?

a trafikmutyinál is nagyobb lopásra  
készül a Fidesz
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Hóman Bálint szobrának tervezett 
felállítása ellen tiltakozott a De-
mokratikus Koalíció és az MSZP he-
lyi szervezete Székesfehérváron. A 
felháborodást az váltotta ki, hogy a 
város közgyűlése támogatta a Hó-
man Bálint Kulturális Alapítvány 
kérését, miszerint névadójuk szob-

rát állítsák fel a Bartók Béla téren. 
Válaszul Földi Judit, a DK székesfe-
hérvári elnöke és Mihályi Mónika, az 
MSZP helyi szervezetének elnökségi 
tagja a Vörös marty Mihály Megyei 
Könyvtár oszlopához láncolta ma-
gát. A Korniss Gyula ottani szobrára 
hatágú sárga csillagot ragasztottak, 

a jelenlévő mintegy negyven ember 
közül pedig többen „Jobbik=Fidesz”, 
„Hóman Bálint politikailag felelős”, 
„Hóman Bálint nem példakép”, „Szel-
lemi kútmérgezés” feliratú transzpa-
renseket tartottak.

Földi Judit azt mondta: Hóman szobra 
vállalhatatlan, mert a zsidótörvények 
előkészítésében, megszavazásában is 
részt vett, ezért minden eszközt meg-
ragadnak ahhoz, hogy ne kaphasson 
szobrot a városban. Hozzátette: há-

borús bűnösként elítélték, nemrégi-
ben rehabilitálták, de személyét nem 
lehet kivonni a felelősség alól. 
– A DK helyi szervezete mindent meg 
fog tenni, hogy megakadályozza a 
szobor felállítását! – jelentette ki 
Földi Judit.
Lebovits Imre holokauszt-túlélő el-
mondta: Hóman nagy tudású ember 
volt, akinek azonban a gyűlölete erő-
sebb volt, mint a tudása. Ügye pedig 
nem zsidó ügy, hanem olyan, amely 
az ország sorsát jelentősen befolyá-
solta.
Hóman 1932 és 1942 között kisebb 
megszakítással vallás- és közokta-
tásügyi miniszter is volt, továbbá 
par lamenti képviselő is. Ezt a pozí-
cióját a nyilas hatalomátvétel után 
is megtartotta. A szovjet hadsereg 
elől Németország felé menekült, és 
amerikai fogságba került. 1946-ban 
a népbíróság életfogytiglanra ítélte, 
börtönben hunyt el 1951-ben.

Az amerikai nagykövet is megszólalt 
az eset kapcsán, szerinte Székes-
fehérvár többre képes annál, mint 
hogy egy olyan embernek adózzon 
tisztelettel, aki a legkártékonyabb 
antiszemita törvények támogatója 
volt. Colleen Bell úgy vélte: Hóman 
szobra sötét árnyékot vetne azoknak 
a magyaroknak az emlékére, akiket a 
holokauszt során meggyilkoltak.

Nem akarunk Hóman Bálint-szobrot 
Székesfehérváron!

– Hol a székesfehérvári vasútállomás felújítására kifizetett pénz? – tet-
te fel a kérdést a témával kapcsolatos sajtótájékoztatóján Földi Judit, 
a Demokratikus Koalíció helyi képviselője és Varju László, a DK alel-
nöke. Az ügyben már történt feljelentés, a hivatalos szervek azonban 
mindent rendben találtak. A kormány szerint tehát rendben van, hogy 
külföldi cégek ingyen dolgoztatták a magyar vállalkozókat.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt szerint nincs elszámolási vita, 
mindent kifizettek a cseh és szlovák cégeket tömörítő koncorciumnak. 
A NIF – miután minden pénzt kifizetett a helyi vállalkozókat átverő kül-
földi cégeknek – most szétteszi a kezét, és úgy tesz, mintha minden 
rendben lenne.
32 milliárd forint közpénzt költ el a kormány úgy, hogy abból csak azok-
nak nem jut, akik valóban elvégezték a munkát. Magyar vállal kozók és 

magyar dolgozók nem tudják most eltartani a családjukat, mert a kor-
mány olyan cégeknek adta oda az állami pénzeket, akik nem fizetik ki 
alvállalkozóikat.
Ezek a cégek 25 milliárd forintot kaptak eddig a kormánytól, miközben 
nem voltak hajlandók 60 millió forintot kifizetni a magyar cégeknek.
A DK Megélhetést! Biztonságot! programja kimondja, hogy „aki dolgoz-
tat, az fizessen”. A párt országgyűlési határozatot is nyújtott be azért, 
hogy az állam minden munkára megkövetelje a kifizetési garanciát.  
A kormány ezt elutasította, a Fidesz ezzel igent mondott az emberek ki-
zsákmányolására. Ez nem történhetett volna meg, ha a Fidesz inkább a 
DK javaslatára mond igent, és garantálja, hogy minden munka ki legyen  
fizetve Magyarországon. A Demokratikus Koalíció szerint, aki dolgoz-
tat, az fizessen, mert nincs ingyenmunka!

Megint átverték a vállalkozókat

Hóman nagy tudású ember volt, azonban  
a gyűlölete erősebb volt, mint a tudása.
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Egy év telt el az önkormányzati vá-
lasztások óta. Voltak sikerek?
Hogyne. Azonban a helyi médiá-
ból állandóan kimaradunk. Most, 
hogy van saját újságunk, végre 
megköszönhetjük választóinknak a 
bizal mat, s beszámolhatunk eddigi 
eredményeinkről és terveinkről is. 
A mi kezdeményezésünkre valósult 
meg a Gilice téri körforgalom, és a 
Margó Tivadar utca–Baross utca ke-
reszteződésének körforgalmasítása 
is folyamatban van. Nem éppen eb-
ben a formában javasoltam, de leg-
alább megszűnnek az áldatlan és 
balesetveszélyes közlekedési hely-
zetek. Fontos a pestszentimrei szűk 
utcák egyirányúsítása és új közle-
kedési rend kialakítása is, hiszen 
itt két, egymással szemben haladó 
autó nem fér el egymás mellett, a 
parkoló autókról nem is beszélve.  
A költségvetést egyéni indítvá-
nyomra módosította a képviselő- 
testület, így címzett pénz van elkü-
lönítve a hatástanulmányra és ter- 
vezésre. Bízom benne, hogy a la-
kos ság megelégedésére fog meg-
változni a közlekedési rend ezen a 
környéken is.

Egyszerű az együttműködés a kor-
mánypárti többséggel a testület-
ben?
Egyáltalán nem. Rendkívül ritkán, 
két-három havonta van testületi 
ülés. Ráadásul a szabályokat úgy 
módosították, hogy a 17-18 milliár-
dos költségvetésünk vitájában egy-
egy képviselő alig 5 perc felszólalási 
lehetőséget kapjon! Ennyi idő alatt 
csak a büdzsé felszínét lehet kapar-
gatni, illetve egy-két témát lehet ki-
emelni ahhoz, hogy legalább esély 
legyen egy jó indoklással valamit 
elérni. A kérdéseink túl fontosak és 
súlyosak, az időkeret azonban közel 
sem elegendő. Megjegyzem, a fide-
szes képviselők nem is szoktak kér-
dezni vagy javasolni, a szavazógép 
helyi szinten is működik – sajnos.

Ha a testületben kicsi is a mozgás-
tere, a bizottságokban csak lehet 
szakmai vitákat folytatni…
A bizottságok felállítása antide-
mokratikusan történt, diktátumok-
nak pedig nem engedünk. Éppen 
ezért egyetlen bizottságnak sem 
vagyok tagja. Bár a bizott sági ülé-
seken tanácskozási joggal részt ve-
hetek, szavazati jogom már nincs, 
legfeljebb kérdezhetek.

Azért vannak jó híreid is?
Szerencsére vannak jó hírek is. Sike-
rült a működési feltételeket bizto-
sítani, és hamarosan megnyitjuk a 
DK képviselői irodát az Üllői út 493. 
szám alatt. A felújítás elkészült, a hi-

vatalos átadás-átvétel megtörtént. 
A 70 m²-es irodahelység rendkívül 
jó helyen, a lőrinci piaccal szemben 
található, még parkolási lehetőség 
is van. Természetesen lesz iroda-
avatónk is, erről és a nyitvatartásról 
igyekszünk mindenkit időben tájé-
koztatni.

A XVIII. kerület mentes-e a napja-
inkban tipikus Fideszes botrányok-
tól?
Bárcsak az lenne! Októberben Tar-
lós István főpolgármester adott át 
nagy csinnadrattával egy csator-
naberuházást, de az új csatornára 
a lakók nem tudnak rácsatlakozni! 
Ehhez képest kiszámlázták a csa-

tornázási díjat – volt, aki be is fizet-
te! Napirend előtti előterjesztésem 
hatására elérte a kerület, hogy a Fő-
városi Közgyűlés – visszamenőleges 
hatállyal – módosította a beruházás 
költségvetését, így a lakóknak nem 
kell befizetni semmit ezzel kapcso-
latban. A csatornázáshoz kapcsoló-
dóan útfelújítás is történt az érintett 
környéken. A kivitelező konzorci-
umban „természetesen” részt vett 
Mészáros Lőrinc felcsúti polgár-
mester cége is. Az útfelújítás nagy 
felháborodást váltott ki – jogosan 
–, mert túl szűk, szegély nélküli uta-
kat építítettek. A minőség ránézésre 
sem túl acélos. Valószínűleg néhány 
év múlva ismét fel kell újítani eze-
ket az utakat – újabb 100 milliókért.

Mit tervez a DK a közeljövőben?
Kezdeményezni fogom, hogy vizs-
gáljuk felül az ún. menza-reformot, 
mert meglátásom szerint megbu-
kott. A szülők most már nem csak 
wc-papírt, hanem sót és cukrot is 
csomagolnak a gyerekeknek. A pe-
dagógusok szintén. További gon-
dom, hogy ingyenesnek reklámoz-
za a kormány, pedig valójában csak 
azoknak ingyenes, akiknél szociáli-
san indokolt. Ehhez a szülőknek nyi-
latkozatot kell kitölteniük. Kérdés, 
hogy a nyilatkozatok valóságtar-
talmát kinek van joga ellenőrizni?  
A konyhák és a gyerekek pedig, erre 
az egész reformnak csúfolt valami-
re nincsenek felkészülve. Ráadásul 
az „ingyenes” étkezéshez valódi 
költségvetés sincs hozzárendelve.

Van-e valamilyen konkrét üzene-
ted a XVIII. kerületi lakosoknak?
Minden szombat délelőtt megtalál-
ják kitelepülő pultunkat és önkén-
teseinket a lőrinci piacon. Valamint 
kérem Önöket, keressenek engem, 
illetve irodánkat, ha valamilyen kér-
désük, helyi ügyük, javaslatuk van! 
És keressenek akkor is, ha csak egy 
jót beszélgetnének velem, velünk!

Interjú Ferencz István választókerületi elnökkel, a DK XVIII. kerületi önkormányzati képviselőjével

Új körforgalom és új dK-iroda  
a XVIII. kerületben

A fideszes képviselők nem is szoktak  
kérdezni vagy javasolni, a szavazógép helyi 

szinten is működik.
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Nyílt lEVÉl a jElENlEgI ÉS Volt  
PolgáRMEStEREKHEz

Az XVIII. Kerületben önkormányzati megemlékezésen koszorút helyeztünk el a Béke téren 1956. október 23-ára emlékezve. Fejet hajtottunk 
az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei és áldozatai előtt. Az ünnepi hangulatot csupán a szónoklat zavarta meg, hiszen olyan hang-
vételű gyűlöletbeszédet és pártpropagandát hallhattunk, amely nem volt jellemző a rendszerváltás óta eltelt negyed évszázad során!

Ezért felszólítom a XVIII. kerületi önkormányzat vezetőit, határolódjanak el a beszédben megfogalmazottaktól! Továbbá felszólítom a pol-
gármesterünket, hogy az önkormányzati ünnepségeken tartózkodjanak napi politikai csatározásokkal keverni egy emelkedett hangulatú 
megemlékezést. Ugyanakkor megkérdezem a kerület két volt polgármesterét, dr. Molich Endrét és Dr. Mester Lászlót, mi a véleményük a 
történtekről, ők hogyan viszonyulnak a beszédben megfogalmazottakhoz?

A kerületi Demokratikus Koalíció nevében teljes mértékben elhatárolódunk a beszédben elhangzottaktól!

Ferencz István
a Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője

18. kerületi dK-iroda
Budapest, Üllői út 493. • e-mail: budapest15@dkp.hu • tel: 0620-9347-444 • www.facebook.com/demokratikuskoalicioxviii

találkozzunk Óbudán is! „Boszorkánykonyha” után  
adventi készülődés

A DK óbudai szervezete továbbra is aktívan részt kíván venni  

a kerület életében. Keressük egymást! Ha szimpatizál a DK-val, 

kapcsolódjon be a munkánkba!

Örülünk bármilyen ötletnek, segítségnek.

Kövessen minket Facebookon:

www.facebook.com/budapest10dkp

Jogi segítségre van szüksége? Kérdése, problémája van 

lakókörnyezetével kapcsolatban? Minden hónap második szerdáján, 

16–17 óra között nálunk elmondhatja.

Várjuk taggyűléseinkre és lakossági fórumainkra

minden hónap második szerdáján, 17 órakor.

Helyszín: Budapest, III. kerület, Kerék u. 80. szám alatti irodaház

(a Bogdáni úttól délre, a Herkules és a Meggyfa u. közötti irodaépület)

Írjon Hazai András választókerületi elnöknek:

budapest10@dkp.hu

Postacímünk:

Demokratikus Koalíció Budapest 10.sz. vk.

1035 Budapest, Kerék u. 80. 

A DK Kőbánya-Kispesti szervezete Halloween kézműves foglalkozást 
és bulit rendezett gyermekeknek október 30-án. A meghirdetett ese-
ményre közel harminc gyermek és kísérőik jöttek el a DK kőbányai 
képviselői irodájába – köztük sok „törzsvendég”, akik már a húsvéti ren-
dezvényen is részt vettek. A 2 és 13 év közötti fiúk és lányok három 
csapatban (szellem, töklámpás, béka), nagy lelkesedéssel teljesítették 
a kihívásokat, a kísérők és az önkéntes animátorok segítségével. A tök-
lámpásokat és üvegmécseseket a Lámpás-udvardban, a dekorációt a 
Varázsműhelyben, az álarcokat a Szörnygyárban, a süteményeket pe-
dig a Boszorkánykonyhában készítették el.
A „büfé” folyamatosan szolgáltatta az üdítőt és a rágcsálnivalót, a buli 
végén pedig mindenki nagy örömére felvágták nemcsak a közösen el-
készített tortát, hanem még egy meglepetés tortát is. Este 7 után men-
tek el a vendégek az elkészített kincsekkel, sütikkel és azzal, hogy

találKozzUNK a KÖVEtKEzŐ alKaloMMal IS!

2015. december 11-én, pénteken 15 órakor sok 
szeretettel várjuk a gyerekeket adVENtI KÉSzÜlŐdÉS 

rendezvényünkre!
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Kozármisleny Baranya megye szívé-
ben, Pécs szomszédságában fekszik, 
és a kisvárosban rendkívül élénk 
érdeklődés kísérte a DK elnökének 
lakossági fórumát. Szép számmal 
érkeztek DK-tagok, támogatók, szim-
patizánsok a megye számos települé-
séről. 
A legtöbben a helyi érdeklődők vol-
tak, de Pécsről, Szigetvárról, Har-
kányból, Siklósról, Komlóról, a közeli 
kisebb településekről, így Szemelyről, 
Egerágról, Belvárdgyuláról, Berkesd-
ről, Versendről, Szajkról is érkeztek. 
Elnök úr szeles, esős időben érkezett 
meg a művelődési házhoz, ahol a he-
lyi tv munkatársai várták, és tízperces 
interjút adott a közvélemény tájékoz-
tatására. Később, a fórumon több al-
kalommal is a hallgatóság tapsa szakí-
totta meg Gyurcsány Ferenc beszédét. 
A fórum végén mintegy tíz kérdésre és 
azok megválaszolására maradt idő, 

majd a résztvevők vásárolhattak a DK 
kiadványaiból, ajándéktárgyaiból és 
többen dedikáltatták a DK elnökével 
a korábban megjelent könyvét, vagy 
közös fotón örökítették meg talál-

kozásukat a volt miniszterelnökkel. 
A lakossági fórumot a DK Baranya 2. 
választókerületi szervezet elnöksége 
szervezte a helyi szimpatizánsokkal. 
A rendezvényterv a szervezési munka 

minden apró részletét tartalmazta, 
ezek eredményes megvalósításának 
is köszönhető, hogy a fórum teltházas 
eseményként marad meg a résztve-
vők emlékezetében.
A választókerületi szervezet a nyári 
és kora őszi időszakban több prog-
ramot valósított meg, csatlakozva a 
DK országos akcióihoz. Így részt vet-
tünk a gyermekétkeztetés több hetes 
programjában, együtt a Baranya 1-es 
barátainkkal Pécsett, Komlón, Ber-
kesden. Tanszergyűjtés keretében Pé-
csett, Komlón, Berkesden több tízezer 
forint értékben támogattuk rászoruló 
családok gyermekeit. Ruhaosztási ak-
ciót szerveztünk a választókerület két 
településén, Berkesden és Szilágyon, 
de jutott ruhanemű a menekülők ré-
sére is. 

Nagy Ferenc
választókerületi elnök

Elmúlt egy év:  
a dK az érdi önkormányzatban

országjárás, telt házas fórumokkal

Az érdi közgyűlés október 22-én tar-
tott ülésén – még most is alig hiszem 
el - nem búcsúzott el, sőt, szóba sem 
került, hogy méltó módon megemlé-
kezzen és elköszönjön Göncz Árpád-
tól, az 1989. október 23-án kikiáltott 
Magyar Köztársaság első elnökétől. 
Október 23-án a város ünnepi meg-

Havasi Márta 
a Demokratikus Koalíció 
önkormányzati képviselője,  
Érd

emlékezésén T. Mészáros András pol-
gármester tartott rövid ünnepi beszé-
det. Miközben a beszédet hallgattam, 
végig azt vártam, hogy legalább meg-
említésre kerül Nagy Imre neve. Ám 
hiába vártam, ez nem történt meg. 
A sajtótájékoztatómon elsőként a De-
mokratikus Koalíció megalakulásá-
nak negyedik évfordulójáról, negye-
dik születésnapjáról szóltam. A DK 
megalapításának az volt a célja, hogy 
ez a párt befogadó otthona legyen 

a baloldaliaknak, liberálisoknak és 
mérsékelt konzervatívoknak, minda-
zoknak, akiknek fontos a demokrácia, 

a szabadság és a társadalmi szolida-
ritás, a köztársaság eszménye. A DK 
egy politikai értékközösség, amely 
következetesen kiáll az európai ér-
tékek és az emberi jogok tiszteletben 
tartása mellett. 
Az elmúlt négy év munkájának ered-
ményeként a DK képviselői jelen 
vannak a magyar parlamentben, az 
Európai Parlamentben és most már 
a helyi önkormányzatokban is. Jelen 
vagyunk az érdi közéletben, így az 

érdi képviselőtestületben is. Meg-
alapoztuk a Demokratikus Koalíció 
jelenlétét választókerületünkben, a 

helyi politikában, megalapoztunk itt 
helyben is egy demokratikus alter-
natívát. Természetesen tudjuk, hogy 
még sok a teendőnk. Ezért dolgozunk, 
ezért dolgozom.
A DK képviselőjeként meg kellett küz-
denem a bizalmatlansággal, de mára 
szakmailag, emberileg többé-kevés-
bé elfogadnak. Ebbe belefér, hogy 
polgármester úrral a közgyűlésen a 
demokrácia és a kisebbségi jogok kér-
désében vitatkozunk. Ez jó vita, külö-
nösen, hogy a vita hangneme egyik 
fél részéről sem sértő, a normális vita-
kultúra keretei között mozog. Összes-
ségében az elmúlt egy év munkáját – 
a szűkre szabott feltételek, lehe - 
tőségek között is – sikeresnek ítélem 
meg, és készülök az önkormányzati 
képviselőként végzett egy éves mun-
kám beszámolójára, amelyet – többi 
képviselőtársam beszámolójával 
együtt – a decemberi közgyűlésre kell 
előterjeszteni. 

Megalapoztuk a Demokratikus Koalíció 
jelenlétét választókerületünkben, a helyi 

politikában, megalapoztunk itt helyben is egy 
demokratikus alternatívát.
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ady Endre vers

www.rejtvenykeszito.hu

www.rejtvenykeszito.hu                                                                                                       Mezey László rejtvénye

 


















































































































































































































































































































 

Ady Endre vers

Ady Endre Október címû versét
idézzük

Elnézem az õszi rózsát,
Bús halottját dérnek-fagynak...
Ne higgyetek a mosolygó,
Ködöt bontó õszi napnak!
Október egy szeretkezõ,

Flastromos, vén, kacér asszony -
a folytatás a rejtvényben

ady Endre: október  
című versét idézzük

Elnézem az őszi rózsákat,
Bús halottját dérnek-fagynak…
Ne higgyetek a mosolygó,
Ködöt bontó őszi napnak!
Október egy szeretkező,

Flastromos, vén, kacér asszony  

– folytatás a rejtvényben

A rejtvényt Mezey László engedélyével, térítésmentesen használtuk.

országjárás, telt házas fórumokkal

Kiadó: DÉKÁ Kft. • 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15. 
Felelős szerkesztő: Marton Levente

www.dkp.hu
facebook.com/dk365

Felelős kiadó: Varju László 
Telefon: 06-21-300-1000 • Email: info@dkp.hu
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2 MIllIÓRÓl 5 MIllIÓ FoRINtRa EMEltE a FIdESz  
az állaMI CÉgEK VEzEtŐINEK FIzEtÉSÉt

400 EzER HEKtáR állaMI FÖldEt jUttat a FIdESz  
INgyEN a HaVERoKNaK

alIg VaN gáz a gáztáRozÓKBaN, MagyaR laKáSoK  
MaRadHatNaK FűtÉS NÉlKÜl

a HázIoRVoSoK HaRMada NyUgdíjaS, MáSIK HaRMada Öt ÉVEN BElÜl 
az lESz, MIllIÓK MaRadHatNaK HázIoRVoS NÉlKÜl

a KoRMáNy toVáBB EMEltE a FŐISKolaI  
ÉS EgyEtEMI taNdíjaKat.

dE BESzÉlHEtNÉNK MÉg: a fideszes Quaestor-botrányról; a Corvinus Egyetem 
feldarabolásáról; Rogán új propagandaminisztériumáról; Habony árpád 

médiavásárlásairól; lázár titkos utazásairól; az új szerelvényeknél is drágább orosz 
metrófelújításról; Mészáros további gazdagodásáról; az olimpiai pályázatra eltapsolt 

százmilliókról; garancsi úszóvébére kapott 48 milliárdjáról…

Amennyiben további fideszes korrupciós ügyekről van tudomása,  
vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ezt CSINálja oRBáN VIKtoR  
a MENEKÜltÜgy áRNyÉKáBaN

dK INFoRMáCIÓS KÖzPoNt
1132 Budapest, Victor Hugo u. 11–15.

tel.: 06 21 300 1000
E-mail: info@dkp.hu

AZ  
EuróPAI  
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