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Magánbûnök,
közbotrányok

10. rész

Az MSZP–SZDSZ-koalíció alatt több botrányos ügyre derült fény, amelyek aláásták a 
kormány hitelességét. Sorozatunk e heti részében az emlékezetes õszödi beszéd mellett 
szót ejtünk többek között a libatenyésztõkrõl is, akik Bajnai kinevezése ellen tiltakoztak. 

Hogyan lett az 1,2-bõl 3?
Elnézést kell kérnie az MSZP-nek a 
hazugságaiért – írta az Index 2006 márci-
usában. Jogszabálysértõnek minõsítette 
az MSZP választási kampányhoz hasz-
nált szórólapját a tatabányai választási 
bizottság, mert azon valótlanságokat 
állított. Az MSZP hirdetésben javította 
az adatokat. A fideszes Bencsik János 
kifogásolta, hogy a balos szórólapokon 
több mint négymilliárd forintos beruhá-
zás szerepel, míg az szerinte 1,2 milliárd 
volt. A város mûfüves focipályája 300 
millió helyett csak 170 millióba került, 
míg a szakképzõ központhoz nem kettõ-, 
hanem egymilliárdos támogatást nyert a 
város a Fidesz szerint. Azt sem az állam-
tól, hanem az Európai Uniótól.

Tüntetés Bajnai Gordon kinevezése ellen
Tiltakoztak a libatenyésztõk Bajnai Gordon kinevezése ellen – írta a 
Magyar Nemzet 2006 júliusában. A fejlesztési kormánybiztos korábban 
a Wallis cégcsoport élén állt vezérigazgatóként, amely cég tulajdo-
nosként felszámolta a Hajdú-Bét Rt.-t. A felszámolt részvénytársaság 
hatalmas adósságát senki sem fizette ki a tenyésztõknek, családok 
kerültek a tönk szélére, és többen öngyilkosok lettek. 

„Hazudtunk reggel, éjjel meg este”
Egy hónappal a választási gyõzelem után, 2006. május 26-án Balatonõszödön 
tartott frakciógyûlést az MSZP. Itt hangzott el a késõbb õszödi beszéd néven 
elhíresült értékelõ, mely szeptemberben került napvilágra. A beszédben 
Gyurcsány Ferenc bevallotta, hogy végighazudták az elmúlt éveket, „reggel, 
éjjel és este”. A tisztázatlan körülmények között kiszivárgott beszéd követ-
kezményeképpen tüntetéssorozat indult õsszel Budapesten és az országban 
több ponton, Gyurcsány lemondását követelve. A tüntetéseken a rendõrség 
kifogásolható erõszakossággal lépett fel a békés tüntetõkkel szemben is.

Milliárdos választási kamuMorvai Krisztina majdnem
szoclib miniszter lett

A Magyar Rádió honlapján 
2004. február 4-én jelent meg 
„A megüresedõ miniszteri 
székekre pályázik az SZDSZ” 
címû írás, amely arról számolt 
be, hogy az akkori kisebbik 
kormánypárt igényt tart az 
esélyegyenlõségi miniszteri 
posztra. Lévai Katalin korábbi 
miniszter befutó helyre került 
az MSZP európai listáján, s 
gyanítható volt, hogy a politi-
kus asszony Brüsszelt választ-
ja majd a hazai iroda helyett. 
Az SZDSZ 3 jelöltet nevezett 
meg lehetséges utódként. A 6 
évvel ezelõtti hír szerint Göncz 
Kinga és Mohácsi Viktória mel-
lett Morvai Krisztina neve is 
felmerült. 

Szöõr Anna még a családon 
belüli erõszak ellen küzdõ 
büntetõjogászként ismerte meg 
Morvai Krisztinát. A jogász- és 
pszichológus végzettségû Szöõr 
elmondása szerint Morvait éve-
kig barátnõjének mondhatta. 
– Morvai Krisztina szangvini-
kus egyéniség, radikalizmus 
és túlfûtöttség jellemzi. Olyan 
típus, aki egyszerre csak egy 
dologra koncentrál minden ere-
jével: amikor a családon belüli 
erõszakkal foglalkozott, vad 
feministává változott, amikor a 

homoszexuálisok jogaiért küz-
dött, vérbeli emberi jogi har-
cossá vált – emlékezett az egy-
kori munkatársra Szöõr Anna. 
– Morvai korábban szenvedé-
lyes liberális volt, majd ami-
kor a 2006. októberi rendõri 
brutalitással kezdett foglalkoz-
ni, átsodródott a radikális jobb-
oldalra. Egyfajta vonalat húzott 
a régi és az új élete közé. Soha 
nem magyarázkodott a múlt-
ja miatt, még akkor sem, ami-
kor sokan a szemére vetették, 
hogy 2004-ben az SZDSZ esély-
egyenlõségiminiszter-jelölt-
je volt. Morvait, úgy tûnik, a 
szélsõségek vonzzák: liberális-
ként is szélsõséges volt, s most 
jobboldaliként is az!

Megkerestük Morvai Krisz-
tinát, aki azt mondta: az állítóla-
gos jelölés idõpontjában éppen 
New Yorkban tartózkodott. 
Telefonon értesült arról, hogy 
a magyar sajtóban hírek jelen-
nek meg miniszterjelöltségérõl. 
– Engem az SZDSZ-tõl senki 
sem keresett meg, senki sem 
ajánlott fel semmilyen tárcát. 
Ez a szóbeszéd is csak a szemé-
lyemet lejáratni akaró propa-
ganda része! – mondta a Helyi 
Témának Morvai Krisztina.
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Morvai Krisztinát korábban szélsõséges liberálisként ismerték

Morvai Krisztina 2004-ben az SZDSZ esélyegyenlõségi-
miniszter-jelöltje volt. A Jobbik európai képviselõjét 
néhány éve még szélsõséges liberálisként ismerték, 
egykori barátnõje szerint korábban ugyanolyan heve-
sen védte a homoszexuálisok jogait, mint manapság a 
Magyar Gárda egyenruháját.


