
Hogy érzed magad politikusként?
Felszabadultan. Televíziós szereplőként végig vigyáznom kellett, hogy háttérbe 
szorítsam a véleményemet a közéletről, politikáról, ügyelnem kellett arra, ne-
hogy kiderüljön, kiről vagy miről mit gondolok. Ezt most már szabadon megte-
hetem. És remélem, ez még sokáig így is marad.

Milyennek látod a közszolgálati média helyzetét? Ahol most már nem is állami 
televízióról, hanem pártmédiáról beszélhetünk.
Tragikusnak és felháborítónak. Miközben az úgynevezett közszolgálati média 
azt állítja, hogy a BBC normáit követi, nap mint nap megszegi azokat. Elképesztő 
például a menekültellenes hangulatkeltés, már-már uszítás a hazánkon átutazni 
vágyó tömegek ellen, amit éppen az MTVA csatornáin tapasztalunk. Ha módja 
lesz rá a DK-nak, ezt a gyakorlatot meg fogja szüntetni, és az MTVA működésére 
szánt több mint 80 milliárd forintot igazi közszolgálati műsorok (tévéjátékok, 
közéleti beszélgetések, tudományos ismeretterjesztés, stb.) előállítására fogja 
fordítani. 

Már nem vagyunk megkerülhetők
Interjú Vágó Istvánnal, a DK elnökségi tagjával 
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A népszavazás reménytelen vállalkozás

A DK szervezett formában nem vesz részt 
a rendszerbontónak nevezett népszavazás 
aláírásgyűjtésében, mert úgy véljük, hogy a 2010 után 
teljesen átalakított szabályok szerint esélytelen egy 
sikeres népszavazást keresztülvinni, különösen úgy, hogy a 
legfontosabb kérdéseket a választási iroda eleve kihúzta, 
amelyek megmaradtak, azoknak viszont nincs mozgosító 
erejük.

Orbán provokálja a menekülteket

A DK szerint egyértelműen Orbán Viktor és kormánya 
felelős a menekültek körül kialakult hisztéria fokozásában, 
hiszen egyik nap tovább engedik őket Nyugat-Európába, 
másnap viszont leállítják az összes Bécs felé tartó 
vonatot. Az állam és az egyházak továbbra is látványosan 
távol maradnak a humanitárius válságtól, csak a civilek 
segítenek. Gyurcsány Ferenc is segített, aki szíriai és kurd 
menekülteknek adott szállást otthonában.

4. oldal

Erősödő DK: újabb szervezetek

A Demokratikus Koalíció politikusai, tagjai és szimpati-
zánsai a nyári hónapokban sem hagyták abba a munkát, 
s ennek eredményeként hét új szervezetünk alakult: az 
előző számunkban említett Tiszaszentimre, Kondoros, 
Polgárdi és Nagyszénás mellett ma már Turán, Devecseren 
és Pusztaföldváron is ott van DK – így már több mint 800 
településen vagyunk jelen. A tagság létszáma meghalad-
ja a tízezret, háromnegyedük soha nem volt tagja más 
pártnak, a DK-ba lépett be először. Építkezik és erősödik a 
Demokratikus Koalíció: egy európai párt Magyarországon!
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A Demokratikus Koalíció a nyári hóna-
pokban is folytatta DK Segít címmel a 
karitatív akciókat: alapszervezeteink jú-
liusban több mint 350 gyermek számára 
biztosítottak számos helyen meleg ebé-
det egy vagy két héten keresztül, hiszen 
tudjuk, hogy sok olyan család van, ahol 
a nyári szünetben sokszor csak szűkö-
sen jut ennivaló, különösen meleg étel 
a gyerekeknek. Alapszervezeteink az 
ehhez szükséges pénzt vagy helyi vál-
lalkozóktól kapták, vagy a tagdíjakból 
félretett pénzt költötték erre. Volt olyan 

DK-s önkormányzati 
képviselő, aki egyha-
vi tiszteletdíját aján-
lotta fel. A karitatív 
akcióban 17 válasz-
tókerületből 20 te-
lepülés vett részt.
Augusztusban a DK 

több mint 500 gyerek beiskolázásához 
gyűjtötte össze a szükséges tanszereket, 
nagyjából 3,5 millió forint értékben.
– A DK büszke arra, hogy jóindulatot, se-
gítséget és odaadást közvetíthetett az 
emberek között, és ezúton is köszöni a 
rengeteg adományt! – mondta Vadai Ág-
nes alelnök.
A DK szervezetei 47 választókerületből 
gyűjtöttek adományokat az iskolakez-
déshez. Számtalan üzenetet kaptunk, 
közülük nagyon sokat gyermeküket vagy 
gyermekeiket egyedül nevelő anyáktól, 
akik csak annyit mondtak: “köszönjük, 
hogy a DK segít!”
– Nem jár érte köszönet, hiszen azt tesz-
szük, ami a dolgunk, de rögzíteni, hogy 

ez is megtörtént 2015 nyarán, a gyűlölet 
Magyarországán, talán nem felesleges – 
mondta Gréczy Zsolt szóvivő. 
A Demokratikus Koalíció ugyanis azt 
tette, ami a kormány kötelessége lett 
volna. Nem készültek róla 600 millióért 
óriásplakátok, nem mondja be ötper-
cenként valamelyik állami hírműsor, és 
mégis megtörtént. Ősszel pedig foly-
tatjuk. Négymillió szegény országában 
nem szunnyadhat a segítőkészség, a tár-
sadalmi szolidaritás. 

(Interjú Vágó Istvánnal – folytatás a címlapról)

Hogyan tervezi a DK visszavezetni a hatalmas pénzekkel ki-
stafírozott közmédiát a kiegyensúlyozottság felé, amennyi-
ben egy baloldali fordulat eredményeként kormányra jut?
Én nem csupán baloldali, hanem az egész társadalmat át-
ható demokratikus fordulatban reménykedem. Az előző kér-
désre adott válaszom alapján nem az a cél, hogy közmédiát 
tartsunk fenn, hanem az, hogy a kereskedelmi tévék is ér-

tékes, kulturált műsorok sugárzásában legyenek érdekeltek. 
Ha máshogy nem megy, akkor az esetlegesen megcsappant 
reklámok pótlására kell közpénzt áldozni.

Mit lehet tenni a kulturális szekértáborok – ha nem is fel-
számolása, de legalább egymáshoz közelítése érdekében? 
Mi lehet az olyan mesterséges és megosztó képződmények 
sorsa, mint a Fekete György személyére szabott Magyar Mű-
vészeti Akadémiáé?
A Fidesz-alkotmány egyik felháborító része az MMA alaptör-
vényi szerepeltetése.  De azoknak az állami intézmények-

nek a fenntartása is felesleges, amelyeknek egyetlen célja a  
Fidesz-rezsim ideológiai megalapozása. Ilyeneket a Rákosi-
korszakban láttunk utoljára. Ugyanakkor szabad teret kell 
engedni jobboldali fogantatású művek érvényesülésének is, 
de normális, értékelvű vitáknak kell ezt kísérnie, nem pedig 
hatalmi szóval bevenni ezeket például egy központi tanterv-
be. Hazánk nemcsak politikai, de kulturális megosztottsága 
is tény, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, inkább tiszte-
letben kell tartani.

Hogy látod a DK helyzetét a magyar médiában? A párt folya-
matosan erősödik, stabilan 10 százalék körül-fölött mérik, 
érződik ez a médiában is, jobban átjönnek az üzenetei?
Már messze nem az a helyzet, mint akár egy-két éve, amikor 
a DK-n mint „egyszázalékos párton” gúnyolódtak. A DK jelen-
léte a politikában már nem megkerülhető. De az is tény, hogy 
nincs egyetlen olyan médium sem, amely a DK irányában ki-
fejezetten barátinak lenne mondható. Ezzel nem lenne baj, 
ha az ellenzékinek mondott médiumokban is tárgyilagosan, 
súlyának megfelelő módon kezelnék a DK-ról szóló híreket, 
tudósításokat. 

Már senki nem gúnyolódik a DK-n, mint „egyszázalékos párton”, de az is tény, hogy nincs 
egyetlen olyan médium sem, amely irányunkban kifejezetten barátinak lenne mondható.

Nemcsak baloldali, hanem  
demokratikus fordulatot remélek

„Köszönjük, hogy a DK segít!” 

Köszönöm az alapszervezeteknek, a tagoknak és valamennyi támogatónknak mindazt a segítséget, 
amelynek eredményeképpen mi is segíthettünk! Akiket a kormány nem támogat, akikről a kormány 
elfeledkezik, azoknak a DK segít!

Gyurcsány Ferenc, pártelnök



Kerék-Bárczy Szabolcs, a DK elnökségi tagja szerint a KSH és 
az Eurostat adatai alapján világosan látható, hogy a menekül-
teknek eszük ágában sincs elvenni a magyaroktól a munkát, 
hiszen ha tudnak, azonnal továbbmennek Nyugat-Európába. 
Az elmúlt öt évben mindössze 605 ember kapott menekült-
státuszt Magyarországon. A DK másik elnökségi tagja, Kakuk 
György „Állítsá tok meg az 
őrületet, mutassatok szoli-
daritást!” fel hívással átvágta 
a gyorstelepítésű drótaka-
dályt Rösz kénél. A politikust 
a kerítés megrongálása után 
előállították a rendőrök.
A DK szerint a Keleti pályaudvaron kialakult helyzetért szin-
tén a kormány a felelős, mert egyik nap továbbengedik a 
menekülteket Nyugat-Európába, másik nap viszont leállítják 
a Bécsbe tartó összes vonatot, miközben semmiféle tájékoz-

tatást nem nyújtanak a Keletinél szorongó több ezer ember-
nek. Az Orbán-kormány biztosra megy a menekülthelyzet 
félrekezelésében, hogy minél nagyobb hisztériakeltéssel 
támaszthassa alá embertelen kampányát. 
Mindazt, ami a Keleti Pályaudvaron történik, Orbán Viktor 
provokálja, hiszen érvényes vonatjeggyel, kiutazási enge-

déllyel rendelkező menekülteket 
tart vissza attól, hogy elhagyhas-
sák Magyarországot.
– A magyarok Európa legkonzer-
vatívabb népei közé tartoznak, és 
azt hiszik, hogy minden más nép 

ellenség. A magyarok többsége fél a menekültektől, és a 
miniszterelnök, akit szorongat a Jobbik, azzal akar szavaza-
tokat szerezni, hogy ezt a félelmet szítja. Ennyi az egész tör-
ténet: nincs erkölcs, nincsenek emberi kötelezettségek. Csak 
politikai profit van – mondta Gyurcsány Ferenc pártelnök. 

Napok óta menekültszállóként működik Gyurcsány Ferenc 
budai háza, ahol a volt miniszterelnök afgán, szír és kurd 
menekülteket szállásol el. 
– Kiadhattam volna még néhány közleményt, de a nyilatko-
zataink nem javítanak a menekültek helyzetén. Tehát élelmi-
szert és innivalót vittünk a pályaudvarokra. Akkor a felesé-
gem megkérdezte, hogy milyen segítségre van még szükség. 
A válasz az volt: szállás lenne csodálatos. Volt a családban 
egy rövid vita, aztán cselekedtünk. 
Azóta naponta legfeljebb tíz embert 
meghívunk. Egy éjszakát maradnak 
– mondta a Dk elnöke. – Volt, ami-
kor egy tíztagú szír család, máskor 
két kurd család érkezett, legutóbb 
két afgán fiatalember aludt nálunk 
– mesélte Gyurcsány Ferenc, aki az-
nap éppen egy kilencfős eritreai cso-
portot várt.
Mivel a vendégek többsége nem, vagy gyengén beszél ango-
lul, a volt kormányfő szerint van, hogy kézzel-lábbal, esetleg 
a Google fordítóprogramjával beszélgetnek. 
– Az önkéntesek nem mondják nekik, hogy a volt kormányfő-

höz mennek, mi sem említjük ezt, úgyhogy nem is tudják sze-
rintem. Befogadni őket, jót tenni velük még nem bűncselek-
mény – mondta Gyurcsány, aki azt tartja szégyennek, hogy a 
kormány meg sem próbál javítani a menekültek helyzetén, 
amíg itt vannak. 
A volt kormányfőt a svájci TagesAnzeigt című lap is megke-
reste, s azt kérdezték, mi történik, ha a magyar parlament 
annyira megszigorítja a menedékjogi jogszabályokat, hogy 

a menekülteknek nyújtott segítség is 
bűncselekmény lesz?
– Ha illegális lesz a menekültek ru-
háinak kimosása és az, hogy ad ne-
kik az ember egy tisztességes regge-
lit, akkor meg fogom szegni ezeket 
a törvényeket. Akkor bűnöző leszek 
– mondta a pártelnök. Hozzátette: 
Magyarország nem az EU leggazda-
gabb országa. De ahhoz nem lenne 

szükség a kormány hatalmas erőfeszítésére, hogy normális 
szállást bocsásson rendelkezésre, vízzel és vécékkel. De 
nem akarja megtenni. Teljesen tudatosan. Ez nem elfogad-
ható. És az a kormány kereszténynek nevezi magát. 

MENEKÜLTEK:  
a kormány kelti a hisztériát

Gyurcsány Ferenc menekülteket  
fogadott be otthonába

A Demokratikus Koalíció arra szólította fel a miniszterelnököt és a magyar kormányt, hogy ne 
hazudozzanak a menekültekről, a gyűlöletkeltés helyett pedig a szövetséges államokkal  

együttműködve próbáljanak megoldást találni a kérdés rendezésére. 

„Nincs erkölcs,  
nincsenek emberi kötelezettségek.  

Csak politikai profit van.”



A Demokratikus Koalíció szervezetten nem vesz részt abban 
az aláírásgyűjtésben, amely egy, úgymond, rendszerbontó 
népszavazást igyekszik előkészíteni. Azonban a DK bárme-
lyik tagja, pártolója, szimpatizánsa teremészetesen szignál-
hatja az íveket. A DK számos indokot lát arra, miért nem kí-
ván szervezetten részt venni ebben az akcióban:
– A civilek által március 15-én javasolt 19 kérdést a fideszes 
káderekből álló Nemzeti Választási Iroda alaposan kiherél-
te. A 19-ből 4-ben engedte meg az aláírásgyűjtést. Ráadásul 
olyan témák maradtak fent a rostán, amelyekből teljesen fe-
lesleges népszavazást kezdeményezni. Az emberek minden-
napjait a leginkább érintő kérdésben – például a vasárnapi 
boltzár – nem engedték a népszavazást, hiszen ott legalább 
minimális esély lett volna az érvényes és eredményes vokso-
lásra. Orbánék tökéletesen tudják, hogy a szabadon bocsá-
tott négy kérdésben erre nincs esély.
– 2010 után az Orbán-kormány úgy alakította át a népszava-
zási szabályokat, hogy esély se legyen egy hatalmukat gyen-
gítő, sikeres népszavazásra. Kétszázezer előzetes aláírás 
összegyűjtése is rendkívül nehéz, négymillió igen szavazat 
megszerzése pedig gyakorlatilag lehetetlen. Ha a NATO- és 

az EU-tagság megerősítésére kiírt népszavazáson sem volt 
négymillió igen szavazat, akkor a kamarai tagság ügye majd 
forradalmat csinál? Az ügy reménytelen.
– Akik a „rendszerbontó népszavazást” elindították, vagy na-
ivak, vagy valamilyen módon és céllal maguk is az ellenzéket 
gyengítik. A demokratikus ellenzék – pártok és civilek – nin-
csenek abban a helyzetben, hogy egy általuk indított vagy 
felkarolt kezdeményezés megbukjon. Ennek üzenete lesújtó 
következményekkel jár. A kormányváltást akaró milliók azt 
fogják mondani, hogy pártjaik, civil mozgalmaik még ennyi-
re sem voltak képesek. Borítékolható ugyanis, hogy nem lesz 
meg a négymillió szavazat, talán még a kétszázezer aláírás 
sem. Az is félő, hogy a civilek majd a pártokra mutogatnak, 
hogy „nem tették oda magukat”, a pártok meg majd egymást 
hibáztatják, vagy a nélkülük népszavazást indító civilek fele-
lősségét firtatják majd. Az ellenzék veszekszik, a Fidesz tort 
ül, Orbán röhög a markába.
– A ciklus feléhez közeledve a népszavazás bármilyen ku-
darca súlyos idő- és presztízsveszteséget okoz az ellenzék 
számára. Hosszú időre elveszíti a néphez fordulás jogát és 
képességét.
– A DK abban hisz, hogy a pártoknak meg kell erősödni. Építe-
ni kell a szervezeteket, minél többet találkozni az emberek-
kel és olyan programot kell alkotni, amely egyszerre hiteles 
és reményt kínáló alternatíva. A demokrácia, a szabadság és 
a társadalmi szolidaritás helyreállítása komolyabb és elmé-
lyültebb felkészülést igényel. A Demokratikus Koalíció ezt az 
utat kívánja járni. 

2015. szeptember 13. vasárnap, 
15 órakor várunk benneteket! 

Beszédet mond Gyurcsány Ferenc, 
a Demokratikus Koalíció elnöke

A népszavazás ma  
már reménytelen ügy
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IDÉN IS TALÁLKOZUNK  
AZ EGYETEM TÉREN!

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszél az Egyetem 
téren a tavaly szeptemberi, ELLENÁLLÁS NAPJA nevű rendezvényen

GYERTEK

Az Ifjú Demokraták szervezete olyan 
fiatalok jelentkezését várja, akik  

érdeklődnek a közügyek iránt, és tenni  
is szeretnének valamit azért, hogy  

jobban menjenek dolgaink.
Ha ilyen vagy, várunk téged!  

Csatlakozz hozzánk, hallasd a hangod!

Jelentkezz itt:

https://www.facebook.com/ifjudemokratak 
http://figyelj-ide.hu/


