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Csurka István: Ezt biztos nem Vona Gáborék találták ki!
Miért nem foglalkozik a Jobbik Demszky ügyeivel?

– Ön azt állítja, hogy az MSZP 
tehet a Jobbik megerõsödésérõl?

– Igen, meg az SZDSZ, mert 
õk irányítják a média 90 száza-

lékát. A napisajtóban mindennap 
megjelenik hír a Jobbikról, hogy 
egyre nagyobb, egyre erõsebb. 
Ez egy nagyon ravasz sajtótámo-
gatás. Amikor az õszödi beszéd 
elhangzott, és elkezdték ezt a 
padláslesöprõ politikát, nyilván-
való volt, hogy a nemzeti radika-
lizmus meg fog erõsödni.

– Akkor a Jobbik szimpatizán
sai miért szidják a kormányt? 

– Legyünk tárgyilagosak: nem 
szidják. Meg-megemlítik a bajokat, 
de soha nem foglalkoznak például 
Demszky ügyeivel, a lényegbevá-
gó panamákkal. Ráadásul mindig 
egyenlõségjelet tesznek Bajnai és 
Orbán között. Ravasz taktika, ezt 
valószínûleg nem is Vonáék talál-
ják ki. Hanem a titkosszolgálatok, 
abban reménykedve, hogy minél 
kisebb lesz a következõ kormány 
mozgástere.

– A közvélemény ugyanis ugyan
oda pozicionálja a Jobbikot, mint 
egykor a MIÉPet, viszont a két 

párt támogatottságát össze sem 
lehet hasonlítani.

– A Jobbik rengeteg elemet vett 
át, részeket a MIÉP programjából, 
zanzásítva. Nem is értik talán. Mi 
azt mondtuk: se nem jobb, se 
nem bal, keresztény és magyar. 
A Jobbiknál mind a kettõvel baj 
van, ezért ezt az üzenetet nem is 
vették át!  SzD

Medgyessy: Mi tehetünk róla!

Az áprilisi választások után nyolc 
év ellenzékiséget jósol a szocialis
táknak Medgyessy Péter. A korábbi 
miniszterelnök a Jobbikról azt 
mondta: a szélsõséges párt 
népszerûségét alapvetõen a szo
cialistáknak köszönheti. – Az álta
luk elkövetett hibák sorozata nyitott 
ugyanis teret a Jobbik számára 
– állítja Medgyessy.

Kubatov Gábor: Mindenkinek
el kell menni szavazni!
Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója szerint mindenkinek kötelessége elmenni 
választani. A politikus szerint érdemes kétszer a Fideszre szavazni, még a radi-
kális jobboldali érzelmû embereknek is. A pártigazgató hozzátette: a jobboldal 
megosztása egyedül az MSZP érdeke.

– Meg kell kérni a polgárokat, 
hogy menjenek el szavazni?

– Meg. Én 2002-ben nem 
voltam szavazni, csak egy vál-
lalkozó voltam, nem ismertem 
egyetlen politikust sem. Úgy 
gondoltam, hogy minden rend-
ben van, mint ahogy most is azt 
gondolják sokan. Azt láttam, 
hogy a Fidesz 8 százalékkal 
vezet, felültem a feleségemmel 
a repülõre, és elutaztam. Pedig 
akkor sem voltam kisebb Fidesz-
szavazó, mint most. Ugyanúgy 
szerettem a hazámat.

– Nyugtasson meg, most ugye 
elmegy…

– Azóta olyan lelkiismeret-fur-
dalásom van, amit azóta sem 
tudok feldolgozni. És azon dol-

gozom inaszakadtáig, hogy leg-
alább ezt az egy dolgot jóváte-
gyem. Mi már kétszer is vesz-
tettünk úgy választásokat, hogy 
negyven-ötvenezer szavazattal 
maradtunk le, az azt jelenti, 
hogy minden szavazókörben 4-
5 embernek kellett volna még 
ott lenni, és a Fidesz megnyeri 
a választásokat. Menjünk el az 
emberekhez, kérjük meg õket, 
hogy most nem lehet bohóckod-
ni, mindenki hívja haza a gye-
rekét, most nem lehet otthon 
maradni, nem lehet kimenni 
a földekre. Minden voks, min-
den szavazat fontos. Kétszer a 
Fideszre kell szavazni. A jelöltet 
is és a pártot is támogassák, mert 
abból lesz igazi változás. Ahhoz, 

hogy kétharmad legyen, minden-
kinek ott kell lenni az urnáknál!

– A felmérések szerint a 
Jobbik legyõzheti az MSZPt. 
Sokáig a Fidesz nem beszélt a 
Jobbikról…

– Nem tartozom a Fidesz 
mûanyag katonái közé. Ha a 
Fidesznek létezik radikális 
oldala, akkor én radikális jobb-
oldali ember vagyok. Mindig 
büszkén vállaltam a hitemet, 
az igazmondásomat. Errõl az 
útról nem is szeretnék letérni, 
mégis megtaláltam a helyem 
a Fideszben. Csak az MSZP 
örül annak, hogy van a Jobbik, 
ahogy mi is örülnénk annak, ha 
lenne még egy szocialista párt. 
Aminek a szocialisták örülnek, 
annak én nem tudok örülni. 

– A Jobbikban vannak olyan 
küldött emberek, akik a szocia
listák érdekeit szolgálják?

– Számtalan fájdalom van 
bennem a Jobbikkal kapcso-
latban. Zsarolásra készülnek. 
Azt szeretnék, hogy Morvai 
Krisztina köztársasági elnök 
legyen. Én ismerem Morvai 
Krisztinát, és nem akarom, 
hogy õ ebben az országban köz-
társasági elnök legyen. Több 
szempont miatt sem. Az õ férje 
Baló György, bevallottan liberá-
lis szellemû ember. Az SZDSZ-t 
támogatta. Szíve joga, de 10 
évig együtt éltek. Morvai annak 
idején az SZDSZ esélyegyen-
lõségiminiszter-jelöltje volt. 
Leállósávból az elõzõsávba? 
Nagyon veszélyes!
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Kubatov Gábor: Aminek a szocik örülnek, annak én nem tudok örülni!

Szerintem

Sosem tagadtam, hogy a szakma 
alapjait a Népszavában tanul-
tam meg. Később pedig riporter 
lettem, nem írtam soha politi-
kát: az árvíz meg nem válogat: 
nem a jobb- vagy a baloldali 
házakat önti el, hanem az egész 
falut. A napilapnál tanult elve-
ket – miszerint tényállításokat 
csak dokumentumoktól vagy 
tanúktól körülbástyázva, az 
érintetteket lehetőleg megkér-
dezve közöljünk, és a nemzeti 
hírügynökség híreit leszámítva 

minden forrást ellenőrizzünk, 
kritikátlanul ne vegyünk át 
lapértesülést – ma is fontosnak 
gondolom. A magam által írott 
cikkek esetében mindig is tar-
tottam magam ehhez, a szer-
kesztés során pedig igyekeztem 
kiszűrni a hibákat. Ja, és alá is 
írtam a cikkeimet, ahogyan azt 
is, amit a múlt héten illusztrá-
cióként közölt a Népszava.

Mióta eljöttem, sok víz lefolyt 
a Dunán, és az egykori szak-
szervezeti lapnak elúszhatott az 

etikai kódexe, hiszen tényként 
közöl ellenőrizetlen információ-
kat. Például megkérdezhette 
volna lapunk kiadóját, igaz-e, 
hogy degeszre tömtük a zsebün-
ket a BKV-ból, vagy hogy miat-
tunk lyukacsos-e Esztergom, 
esetleg Izland költségvetése. 
Csak akkor ugyebár nincs cikk. 
Na, ez a különbség köztünk: ha 
nincs témám, én nem írok.

Meg aztán: hogy’ is vehetné 
a bátorságot egy kőbányai-újpa-
lotai proligyerek, hogy egy, a 
tévében újságírónak látszó tárgy-
gyal, Bolgár Györggyel, a nagy 
formátumú pornóregényíróval 
tengelyt akasszon? Hogyan mer-
ném leírni, hogy a Farkasházy-
klán humorlapja nemhogy nem 
az életben maradásért küzd, 
hanem sok lap sokéves költség-
vetésének megfelelő pénzt nyúlt 
le a magyar adófizetők pénzé-
ből? Hogyan tehetném szóvá, 
hogy egy, az asztalnál meghaló 
(értsd: gazdasági szempont-
ból kevéssé sikeres) napilap 
kiadója 2,1 millió példányban 
rendelt meg magazinnak álcá-
zott szórólapot az MSZP udvari 
nyomdájától? Az idő mindent 
megérlel, a kedves olvasó pedig 
meglátja, hogy nem hazudtam. 
Azt meghagyom a megélhetési 
szocialistáknak.� Gál�Gyula

Szárazvirág, döglött madár

– Mintha kicsit összement volna a nép-
szerűségünk az utóbbi időben, főnök!

Most Szaporán Pucolunk!

Csurka István, a MIÉP elnöke szerint a Jobbik veszé-
lyes, hazug párt, amelyet a titkosszolgálatok irányí-
tanak. A politikus azt állítja: nem véletlen, hogy a 
szélsõségesek nem Demszky Gábor kétes ügyeivel, 
hanem a jobbközép besározásával vannak elfoglalva.

Csurka: Az MSZP állhat mögöttük?


