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DOBREV KLÁRA MÁRCIUS 15-ÉN: 
MAGYARORSZÁG EURÓPAI ORSZÁG LESZ,

VAGY NEM LESZ!

HALÁLOSAN MEGFENYEGETTÉK A NYILASOK A DK-S FIATALT (4. OLDAL)
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A Závecz Research
márciusi kutatása 
szerint folytatódik
a hónapok óta 
tartó trend: mi-

közben a Fidesz támogatottsága 
lassan, de folyamatosan csökken, a 
DK továbbra is erősödik. → 4. oldal

Gyurcsány Ferenc
arról beszélt 
március 15-én, 
hogy „a zsarnok-
kal küzdeni kell és 

nem tárgyalni, mert az odaadott sza-
badság mindig vi sszavehető, amelyért 
megküzdöttek, az nem”. → 2. oldal

Márciusban is 
újabb politikusok 
csatlakoztak a 
DK-hoz, van köz-
tük országgyűlési 

képvi selő, alpolgármester, önkor-
mányzati képvi selő és polgármes-
terjelölt is.  → 4. oldal



EGY SZÍNPADON BESZÉLT GYURCSÁNY FERENC
ÉS DOBREV KLÁRA A DK RENDEZVÉNYÉN MÁRCIUS 15-ÉN
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A dermesztő hideg és szél ellenére 
megtelt a budapesti Egyetem tér már-
cius 15-én, ahol az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc kitörésének 
175. évfordulóján tartott nagyrendez-
vényt a Demokratikus Koalíció. A szín-
padon felszólalt Gyurcsány Ferenc, a 
DK elnöke, aki elmondta: a DK lesz az 
otthona a Fidesszel szemben állóknak.

„A DK józan, hazafi as európai politi-
kát folytat, alapelvei egyszerűek: az 
ember szabad és erre a szabadságra 
vi gyázni kell. Továbbá az erős nem 
élhet vi ssza hatalmával, a gyengét 
pedig segíteni kell, mert ő is ember” – 
jelentette ki Gyurcsány Ferenc.

Orbán Viktor miniszterelnökre utalva a 
DK elnöke úgy fogalmazott: „a zsarnok-
kal küzdeni kell és nem tárgyalni”, mert 
„az odaadott szabadság mindig vi sszave-
hető, amelyért megküzdöttek, az nem”.

Gyurcsány Ferenc szerint a küzdelem 
sokszor reménytelennek és iszonya-
tosan nehéznek tűnik, legfőbb jutalma 
nem mindig a győzelem, hanem az ön-
becsülés megszerzése és megtartása.

„De győzni fogunk, mert nem veszhet 
a haza” – tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc beszédében kije-
lentette, az igazi hazafi ak a jövőről 
beszélnek, befogadóak, barátokat 
keresnek és szabadságpártiak, míg 
az úgynevezett nemzetiek a múltról 
beszélnek, kirekesztenek, ellensé-
geket keresnek és elnyomáspártiak. 

A vi lág legsikeresebb államai a leg-
szabadabbak közül kerülnek ki, de 
az is számít, hogy a közös gazdagsá-
got miként osztják el. Ezért ebből a 
szempontból a DK elnöke szerint a 
skandináv mintát kell követni.

„Nagyon sokban van nekünk ez a kor-
mány: közös pénzünk jelentős részét 
elvették, most meg, ami járna, azt 
miattuk nem kapjuk meg. A magyar 
kormány elesett, letette a fegyvert. 
Nem Világosnál, hanem a brüsszeli 
bankszámlák előtt, könyörög rimán-
kodik (...) pénzt akar, szinte bármi 
áron. Hunyászkodásban van a dölyfös 
úr” – fogalmazott a pártelnök.

Gyurcsány Ferenc szerint nagyon va-
lószínű, hogy Magyarország nem fog-
ja megkapni az uniós pénzeket, mert 
ha az Orbán-kormány teljesítené az 

uniós követelményeket, az a rendszer 
bukását jelentené.

„Legyetek büszkék arra, hogy szabadok 
akartok lenni! (...) Merjetek megküzdeni 
a szabadságért, különben jogfosztottak 
lesztek és a nemzet szégyenévé váltok” 
– szögezte le Gyurcsány Ferenc.

Szücs Balázs, Erzsébetváros alpolgár-
mestere az ünnepségen arról beszélt, 
hogy nehéz helyzetben van az ország, 
tele van indulattal, elkeseredéssel, a 
hatalom szinte mindenkit megsértett, 
éppúgy, mint 1848-ban.

„Ma nekünk kell a márciusi ifj aknak 
lennünk, és ki kell mondanunk: elég 
volt” – jelentette ki Szücs Balázs.

Ezután Dobrev Klára árnyék-minisz-
terelnök, a DK európai parlamenti 
képvi selője lépett színpadra, ahol ki-
jelentette: az, hogy az ország ennyire 
szétszakadt, egyenes következménye 
az Orbán-rendszer politikájának.

„Először ellopták tőlünk a nemzeti gon-
dolatot, az első feladat annak vi sszavé-
tele lesz. Az, amit Orbán Viktor nemzeti 
politikának nevez, éppen a nemzet érde-
ke ellen való politika, mert éppen a leg-
fontosabbat, a közös nemzet gondolatát 
tagadja” – fogalmazott Dobrev Klára.

Az árnyék-miniszterelnök kijelentet-
te, az európai Magyarország már két 
komoly csatát elveszített Orbán rend-
szerével szemben, és már közeledik a 
harmadik csata.
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Az első csatában Orbán Viktor felrúg-
ta azt a közmegegyezést, ami a szoci-
alizmus 33 évvel ezelőtti bukása után 
jött létre. Ekkor kimondták, hogy Ma-
gyarországon soha többé ne dönthes-
senek emberi sorsokról pártkáderek, 
nem akartak tiltott, tűrt és támogatott 
művészeket, nem akartak pártállami 
propagandát és azt, hogy az ország 
szétszakadjon urizáló gazdagokra és 
nélkülöző tömegekre. A magyar nem-
zet első, Orbántól elszenvedett vere-
sége miatt Magyarország ma már nem 
igazságos és nem szabad.

Dobrev Klára elmondta, a második 
csatában Orbán Viktor lebontotta a 
magyar demokráciát, pedig 33 éve a 
magyarok eldöntötték, hogy soha töb-
bé nem hozhatnak döntéseket a fejük 
felett, hanem ők fognak dönteni az 
életükről. Ez volt a magyar nemzet má-
sodik veresége az Orbán-rendszerrel 
szemben, amikor Orbánék megszállták 
az összes demokratikus intézményt. 
De a demokrácia felszámolásának pél-
dája az is, hogy Debrecenben és Gödön 
az emberek megkérdezése nélkül dön-
töttek az akkumulátorgyárakról.

A harmadik csata éppen most, napja-
inkban zajlik az árnyék-miniszterelnök 
szerint. „A harmadik közmegegyezés 
33 évvel ezelőtt az volt, hogy Magyar-
ország európai ország lesz, az Európai 
Unióhoz és a NATO-hoz akarunk tar-

tozni. Ez a célunk persze jóval régebb-
re nyúlik vi ssza, egyidős ezeréves ma-
gyar történelmünkkel. Szent Istvántól 
a törökök kiűzésén át az uniós csat-
lakozásunkig ezzel feküdtünk és kel-
tünk, ezzel álmodtunk és reméltünk, 
ezer éven át. Mert európai magyarok 
vagyunk, akik európaiként akarnak 
élni itt, Magyarországon. Mert arra 
tanított minket a vi lág, és mi is arra ta-
nítjuk a gyerekeinket, hogy Magyaror-
szág a hazánk, Európa az otthonunk” 
– jelentette ki Dobrev Klára.

Az árnyék-miniszterelnök szerint a 
nemzetellenes orbáni politika mára 
ezt a közmegegyezést vette tűz alá, 
ezt akarja megsemmisíteni.

„Az Orbán-rendszer politikája ki-
vezeti Magyarországot az Európai 
Unióból és a NATO-ból. Ez az utolsó 
összecsapás a magyar nemzet és az 
Orbán-rendszer között, amit ha elve-
szítünk, akkor mindent elveszítünk, 
amiért valaha őseink éltek és haltak” 
– fogalmazott Dobrev Klára.

Az árnyék-miniszterelnök beszédét 
úgy zárta, hogy elhozzák a reményt 
Magyarországnak, mert ez a remény 
az, ami legyőzheti az Orbán-rendszert 
egyszer és mindenkorra.

„Magyarország európai lesz, vagy 
nem lesz” – monda Dobrev Klára.

Rengetegen vol-
tak kíváncsiak az 
Árnyékkormányra 
Miskolcon
PÓTSZÉKEKEN IS ALIG 
FÉRTEK EL AZ ÉRDEKLŐ-
DŐK, AKIK ELŐTT DOBREV 
KLÁRA A MAGYAROK 
EURÓPAI ÁLMÁRÓL IS 
BESZÉLT.

Telt házas nagyrendezvényt tartott az 
Árnyékkormány március 5-én vasár-
nap Miskolcon, a Művészetek házában, 
amelyen olyan nagy számban jelentek 
meg az érdeklődők, hogy a színpadra is 
pótszékeket kellett állítani.

A rendezvény fő előadója Dobrev 
Klára árnyék-miniszterelnök volt, 
aki beszédében úgy fogalmazott: 
közös álmunk volt már a rendszer-
váltáskor is, hogy a boldogulást, az 
előrelépést „ne a pártállamhoz való 
dörgölőzés határozza meg, hanem a 
tehetség és a szorgalom”.

Dobrev Klára kiemelte, ezer éve kö-
zös álmunk az Európához való tarto-
zás is. 2010 után pedig megadatott a 
nagy lehetőség, hogy európai jólét-
ben élhessünk, hiszen annyi európai 
uniós támogatás érkezett hazánkba, 
„amiből két ország is meggazdagod-
hatott volna”. Hozzátette, az eltelt 
13 évben bevezethettük volna az 
eurót, rendbe lehetett volna tenni az 
egészségügyet, vagy fel lehetetett 
volna újítani a panelházakat.

Dobrev Klára leszögezte: nem létezik 
szankciós infl áció, kizárólag az Or-
bán-rendszer árát fi zetik meg a magya-
rok a piacon, a benzinkútnál. Ez pedig 
a rossz kormányzás következménye.
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Folytatódnak az átlépések: újabb 
politikusok csatlakoztak a DK-hoz
MÁRCIUSBAN TOVÁBBI POLITIKUSOKKAL BŐVÜLT
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, TOVÁBB BŐVÍTVE AZ ÁTLÉPŐK 
MÁR EDDIG IS HOSSZÚ SORÁT.

Gyurcsány Ferenc korábban úgy nyi-
latkozott, hogy a DK-hoz csatlakozók 
mindannyian kiváló politikusok, akik 
mind méltóak a magyarok képvi sele-
tére. Ennek fényében újabb belépőt 
jelentettek be a DK miskolci nagy-
rendezvényén: a korábban jobbikos 
Varga Ferenc csatlakozásával a párt 
parlamenti képvi selőinek száma is 
bővült. Az átlépő politikus hamar 
munkához látott az Árnyékkormány 
nemzetiségi önkormányzatokért fe-
lelős árnyékkormánybiztosaként is. 

Varga Ferenc csak az első volt a 
márciusban átigazolók sorában: 
egy héttel később Szabó Zsolt, a 
Párbeszéd elnökségi tagjának és 
Dunaújváros alpolgármesterének 
csatlakozását jelentették be. Pár 
nappal később Grőber Attilával,
az MSZP pápai alapszervezetének 
volt elnökével és önkormányzati
képviselőjével bővült az átlépők 
sora, akit korábban a szocialisták 
pápai polgármester-jelöltjeként
neveztek meg.

Sokakat felháborított, hogy a Far-
kasréti temetőben, a tömeggyilkos 
Szálasi Ferenc özvegyének, Lutz 
Gizellának a sírján ismeretlenek 
elhelyezték a nyilas vezető képét, 
önkényuralmi jelképekkel kiegé-
szítve. Ezt fújták le fekete festék-
kel a DEL fiataljai, amivel, ahogy 
fogalmaztak, azt tették, „amit 
minden jó érzésű magyar ember 
tenne”. Több se kellett a kormány-

párti sajtónak, lejárató kampányt 
indítottak a DEL alelnöke, Abd El 
Rahim Ali ellen, akit a cikkek ha-
tására csonkítással és kivégzéssel 
fenyegettek meg a magyar neoná-
cik és újnyilasok. A DK zéró tole-
ranciát képvisel az erőszakkal és a 
félelemkeltéssel szemben, ezért a 
párt ismeretlen tettes ellen felje-
lentést tett a fenyegetések miatt.

HALÁLOSAN MEGFENYEGETTÉK A FIATAL DK-ST
AKCIÓBA LENDÜLTEK A DK IFJÚSÁGI SZERVEZETÉNEK, A DEMOKRATIKUS LENDÜLET (DEL) 
FIATALJAI: FEKETE FESTÉKKEL FÚJTÁK LE SZÁLASI FERENC KÉPÉT A NYILAS ZARÁNDOKHELYEN, 
MIUTÁN A RENDŐRSÉG EGY HÓNAPJA NEM TETT SEMMIT.

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
A LEGNÉPSZERŰBB ELLENZÉKI
PÁRT EGY MÁRCIUSI KUTATÁS 
SZERINT.

Nagyjából egymillió ember támogatja 
a Demokratikus Koalíciót a teljes ma-
gyar választókorú népességen belül, 
ezzel továbbra is messze a DK a leg-
erősebb ellenzéki párt – derült ki a 
ZRI Závecz Research Intézet márciusi 
közvélemény-kutatásából.

Bár a Fidesz továbbra is vezet, támo-
gatottsága óriásit zuhant a tavalyi or-
szággyűlési választások óta. Eközben 
a DK népszerűsége növekedett, így 
döntő fölényre tett szert az őt köve-
tő ellenzéki pártokkal, sorrendben
a Mi Hazánkkal, a Momentummal és 
az MSZP-vel szemben.

A biztos pártválasztóknál a DK előnye 
még nagyobb: 18 százalékkal előzik a 9 
százalékos Mi Hazánkot, a 6 százalékos 
Momentumot és az 5 százalékos MSZP-t.

Gyengülő Fidesz, 
erősödő DK


