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December 5-én, mintegy har-
minc érdeklődő jelenlétében tar-
tották a Demokratikus Koalíció 
(DK) helyi szervezetének ala-
kuló ülését a Városi Galériában. 
A Gyurcsány Ferenc elnökle-
tével mûködő Demokratikus 
Koalíciónak parlamenti képvi-
selőcsoportja már van (október 
végén MSZP-s országgyûlési 
képviselők alakítottak ezen 
a néven új frakciót), a helyi 
szervezeteket azonban csak 
most toborozzák a fővárosban, 
illetve vidéken. Az érdi alaku-
ló ülést Bakai-Nagy Zita szer-
vezte, aki mostanáig az MSZP 
Érdi Szervezetének elnöke volt, 
illetve a közgyûlésben is a szo-
cialistákat képviselte. Nemrég 
írásban értesítette a képviselő-
testületet, hogy a jövőben a DK 

színeiben folytatja munkáját. Az 
önkormányzati képviselőt ezek 
után természetesen megkérdez-
tük: mi áll döntése hátterében?

– Úgy éreztem az elmúlt egy 
évben, hogy az MSZP nem arra-
felé haladt, amerre én szerettem 
volna. Voltak olyan döntések, 
amelyekkel nem értettem egyet. 
Úgy gondoltam, egy másik utat 
támogatok, azt, amelynek egy 
célja van: az Orbán-rezsim levál-
tása – fogalmazott Bakai-Nagy 
Zita, aki úgy gondolja, hogy a 
Demokratikus Koalícióhoz csat-
lakoztatni kell a mérsékelt kon-
zervatívokat és a középen álló 
liberálisokat is, és a fenti cél 
érdekében az MSZP-vel is szoro-
san együtt kell mûködniük. 

– Korai lenne még arról beszél-
ni, hogy más helyi szervezettel 

keressük-e a kapcsolatot, annyi 
biztos: minden demokratikus 
erővel szorgalmazni fogjuk az 
összefogást, hogy a jelenlegi 
kormányt le tudjuk váltani – tette 
hozzá a képviselő. Kérdésünkre, 
hogy a jövőben is betölti-e majd 
a környezetvédelmi bizottság 
elnöki tisztjét, Bakai-Nagy Zita 
úgy válaszolt: erről nem ő dönt, 
hanem a képviselő-testület. 

– Bizottsági tagság minden 
képviselőnek jár, az elnöki 
pozíciót az MSZP-nek adták 
annak idején. Hogy milyen 
döntés születik az ügyben, azt 
nem tudom, de úgy gondolom, 
nem fognak ebből politikai 
ügyet csinálni – zárta szavait a 
képviselő.

Az alakuló ülés vendége 
Debreczeni József, a koalíció 
alelnöke, és Gréczy Zsolt kom-
munikációs főtanácsadó volt, 
akik az MSZP és az ország utób-
bi éveiről, illetve a DK megala-
kulásáról, céljairól beszéltek.

Debreczeni József hangsú-
lyozta: körülbelül 2005 óta – 
ekkor került közelebbi ismeret-
ségbe Gyurcsány Ferenccel – a 
volt miniszterelnök politikáját 
támogatja. Ugyanakkor – mint 
arról maga is beszámolt – 2010-
ben az MDF színeiben indult a 
választáson, ám ez a párt „jobb-
létre szenderült”. 

– Tettem egy kísérletet, hogy 
ne csak az írásaim révén pró-
báljam megakadályozni az 
Orbán-rezsim létrejöttét. Nagy 
reményeim nem voltak, hogy 
sokat tudok ártani Orbánnak, 
pedig ami csak szerény esz-
közeimtől telik, mindent elkö-
vetek, hogy ártsak neki – fej-
tette ki szándékait a DK alel-

nöke. – Ha lenne pénzem, és 
fogadhatnék arra, hogy 2014-ig 
kitart-e az Orbán-rezsim, akkor 
arra fogadnék, nyerészkedési 
szándékkal, hogy nem – zárta 
szavait Debreczeni József.

Gréczy Zsolt kijelentette: 
hogy Orbán Viktor tönkretette 
az országot, az már közhely, 
így a DK-nak arra kell összpon-
tosítania, hogy nekik mit kell 
csinálniuk. Részletesen kitért 
arra is, hogy pártjuk miben 
különbözik az MSZP-től.

– Nem vagyunk az MSZP utód-
pártja, sem jogi, sem infrastruk-
turális, sem politikai értelem-
ben. Számos ponton különbség 
van az MSZP és a DK között. 
Az MSZP úgy szeretné megha-
ladni a gyurcsányi örökséget, 
hogy megpróbál balra nyitni: 
valamit ígérni kell a szegények-
nek, olykor populizmusba hajló 
módon is. Abban bíznak, hogy 
így lehet a Jobbiktól szavazó-
kat visszaszerezni. Szerintem 
ez zsákutca – hangsúlyozta 
Gréczy Zsolt, hozzátéve: egész 
más a viszonyuk a gazdasá-
gi folyamatokhoz is, hiszen az 
MSZP (közeledve a Fideszhez, 
az LMP-hez és a Jobbikhoz) 
erősen államközpontú gazda-
ságirányítást képzel el.

Noha Gréczy Zsolt arról 
beszélt, hogy a DK mennyire 
különbözik az MSZP-től, azt 
azért senki sem tagadhatja: frak-
ciója, elnöksége és vezetősége 
csupa volt MSZP-s politikusból 
áll, akik az előző ciklus(ok)ban 
aktívan kivették a részüket az 
ország irányításából, és akiket a 
szavazók akarata folytán elsöp-
rő többséggel váltott le a Fidesz.
 Á. K.

A korábbi MSZP-s politikusok különbözni akarnak az MSZP-tõl

Demokratikus Koalíció Érden
Hétfõn tartotta alakuló ülését Érden az új politikai cso-
portosulás, az új párt, a  Demokratikus Koalíció helyi 
szervezete. A DK célja tömören megfogalmazható: az 
Orbán-kormány leváltása. A jelenlévõk hangsúlyozták azt 
is: a koalíció nem tekinthetõ az MSZP utódpártjának.

Debreczeni József alelnök (balról), Bakai-Nagy Zita és Gréczy Zsolt kommu-
nikációs fõtanácsadó az Orbán-kormány leváltását jelölték meg a DK céljának
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Fisch Gábor László Nagyapó 
meséi címû kötete a mese 
jelentős hagyományokkal bíró 
mûfaját próbálja megújítani – 
sikerrel. A könnyed hangvételû, 
gyermekek és felnőttek számára 
is élvezetes olvasmányt nyújtó 
szöveg valóságos térben játszó-
dik – a Nagyapó kertjében –, s 
az élő, emberi tulajdonságok-
kal felruházott állatok történetei 
vezetik az olvasót egy fiktív, ám 
a hétköznapokban is megélt, 
mindannyiunk számára fontos 
tanulságokkal szolgáló világba.

A mese fontos jellemzője, 
hogy az általa teremtett sajá-
tos mitológia ismerős legyen a 
befogadó számára. A megértés 
és a hagyományozás lehetősége 
teszi különlegessé az irodalmi 
szövegek között. Miután a mese 
eredendően a gyermek befoga-
dóknak szóló szöveg, lényeges 
eleme, hogy saját tapasztala-
taikba illeszthető történések 
vezessék a képzelet világába. 

Fisch Gábor László – Horváth 
Krisztina nagyszerû képei-
vel illusztrált – szövege ennek 
tökéletes példája: olyan törté-
netek során követhetjük a sze-

replőket, amelyek valamennyi 
családban előfordulhatnak, 
s ezáltal a befogadó számá-
ra ismerős közeg teremtődik. 
Nem sárkányok, nem hősök 
küzdenek itt, hanem saját éle-
tünkre rímelő személyiségek, 
akik képzeletünk színes világá-
ból ismerősként lépnek elő, s 
akik azt az egyszerû, ám örök 
tanulságot hirdetik: a szeretet 
minden bajon átsegít. (Fisch 
Gábor László: Nagyapó meséi, 
Magyar Napló Kiadói Kft., Írott 
Szó Alapítvány, ára: 2499 Ft, az 
NKA támogatásával.)

 Jorgosz Baia, költő

Nagyapó meséi

Kate Middleton tökéletesítette a mosolyát. A gyöngyházcsillogású, 
egymáshoz szorosan illeszkedõ fogakat egy francia fogászati eljá-
rásnak köszönheti. A hercegné fogorvosa, Didier Fillion nemcsak 
fehéríti és egyenesíti a fogait, hanem az úgynevezett mikrorotációs 
eljárás segítségével alakítja a kívánt minõségig a fogsort.

Hízékony

Kel ly 
Rowland 
elárulta: még a 
levegõtõl is hízik. 
A Destiny’s Child egykori tagja nagyon 
keményen megdolgozik az alakjáért.  
– Narancsbõrös a fenekem, és gyûlö-
löm. Néha engedélyezek magamnak 

e g y 
pohár bort, de  

egyébként nem iszom alkoholt. Számos 
ételrõl is le kell mondanom, és borzasz-
tóan sokat sportolok, de ez alig látszik 
meg rajtam – panaszkodott a sztár. 

Kate Middleton 
francia mosolya 

A Gyöngy Patikák Magazin decemberi száma hasznos ötletekkel szolgál az 
ünnepi készülődéshez, és izgalmas recepteket kínál a karácsonyi menühöz. 

Tippeket adunk, hogyan pótolhatja a téli napény-hiányos időszakban a 
szervezet számára fontos D-vitamint, illetve hogyan uralható a láz- és 

fájdalom. Segítünk, ha téli álmatlanságban szenved, vagy a karácsonyi 
ünnepek idején eléri a stresszel, magányérzéssel járó „Christmas 

blues”. Útmutatónkat követve a kéz- és lábápolás télen sem 
jelenthet problémát. Keresse a Gyöngy Patikák Magazint, amely 
további egészségvédelmi tanácsokkal, horoszkóppal és kereszt-
rejtvénnyel kellemes és hasznos kikapcsolódást nyújt az év végi 
ünnepek, pihenés idején. A Gyöngy Patikák listáját megtalálja 
a www.gyongypatikak.hu weboldalon vagy érdeklődjön a  
06-1-327-6744-es telefonszámon!

A Gyöngy Patikák Magazin ingyenes  
decemberi száma már elérhetõ a Gyöngy Patikákban!


