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A szervezők meglehetősen elnagyolt 
becslése szerint százezren vettek részt 
hétfő este az Operaház előtti tünteté-
sen, ahol a civil szervezetek együtt de-
monstráltak a demokratikus ellenzé-
ki pártokkal – MSZP, LMP, Demok-
ratikus Koalíció – a kormány és az 
életbe lépő új alaptörvény ellen, mi-
közben az Operaházban a kormány 
és a koalíciós pártok gálaműsor-
ral ünnepelték a szinte mindent rá-
juk szabó új alaptörvényt. Az ellen-
zéki tüntetést, amelyen tudósítóink 
becslése szerint több tízezres tömeg 
vett részt, a rendőrség nagy erőkkel 
biztosította, az Andrássy út kereszt-
utcáit lezárták, a tüntetéshez csak az 

Oktogon felől lehetett csatlakozni. A 
körút forgalmát is megakasztotta az 
Oktogonig érő tömeg. Ennek ellené-
re az MTV esti híradója csak egy röp-
ke tudósításban számolt be az ese-
ményről.

A megmozdulásra érkező szocia
lista politikusokat, köztük Ujhelyi 
Istvánt megköpdösték a Nagymező 
utcánál a kis számban, de annál han-
gosabban megjelent szélsőjobbolda-
li tüntetők. Az árpádsávval magukat 
megkülönböztető radikálisok az új 
pártot alapított Gyurcsány Ferenc tá-
vozását követelték teli torokból, vala-
mint az őszödi beszédre utalva skan-
dálták: „Elkúrtad!” A jelentős lét-
számfölényben lévő baloldali tünte-
tők kórusban azt felelték nekik: „Ná-
cik, haza!”

A tüntetést meghirdető Magyar 

Szolidaritás képviseletében Kónya 
Péter társelnök azt mondta, Orbán 
Viktor a Titanicot kormányozza, és 
„mi vagyunk a jéghegy”. Szerinte „az 
Operaház narancsos fantomjai halot-
ti tort készülnek ülni a köztársaság, a 
jogállam és a demokrácia fölött”. Or-
bán Viktor és Schmitt Pál nevének 
említésére a tömeg hangosan fütyült. 
Az ellenzéki pártok megállapodtak 
abban, hogy a tüntetésen csak civilek 
szólalnak fel.

Majtényi László egykori ombuds-
man szerint az Opera hétfő este a kép-
mutatás háza lett. Arról beszélt, hogy 
a mostani kormány azzal ámított: a 
szabadság részleges elvételével jólé-
tet biztosít. „Látjuk, mi lett az ered-
ménye” – tette hozzá. Majtényi hang-
súlyozta: sokkal jobb sors jut egy de-
mokratikus állam bukott kormányfő-

jének, mint egy a népharag által meg-
buktatott diktátornak. Majtényi ar-
ra kérte a kormányoldalt, hogy még 
az előtt vonja vissza az alaptörvényt, 
mielőtt megbukik és távozik. „Éljen a 
Magyar Köztársaság! Éljen mindenki 
a jogaival!” – fejezte be.

Iványi Gábor metodista lelkész 
egyebek mellett arról beszélt: van-
nak, akik a második világháború 
óta nem használt alagúton érkeztek 
meg az Operába. „Mi olyan biztonsá-
gos országot akarunk, ahol a minisz-
terelnök gyalog, kerékpáron megy az 
Operába” – mondta. Iványi szerint a 
kormánypártok a köztársaság felett 
ülnek tort, de aminek a halálhírét 
keltik, sokáig él. A lelkész Isten ál-
dását kérte a köztársaságra, és az ut-
ca „mindkét oldalának” összefogásá-
ra szólított fel. e5

ötödik 
hasáb

Alma
Van, amikor az alulképzettség,  
de néha a túlképzettség okoz mér-
hetetlen károkat a kormány kom-
munikációjában. Két hete az az-
óta miniszterré avanzsált Németh 
Lászlóné rátermettségét vonta 
kétségbe a sajtó a diploma hiánya 
miatt, most Selmeczi Gabriellán 
talált (újabb) fogást. A nyugdíjvé-
delmi miniszterelnöki megbízott 
és Fideszszóvivő üzemgazdász, 
újságíró és jogászdiplomával is 
rendelkezik, de ez még nem ga-
rancia arra, hogy érti is, amit 
mond. Most az államadósság 
alakulásáról szóló jegybanki jelen-
tést minősítette, mondván: az 
nem szakmai alapon született. 
„Ezekben a nyilatkozatokban az 
almát a körtével akarják összeha-
sonlítani: a bruttó hazai terméket 
ugyanis forintban mérik, az ál-
lamadósság egy jelentős része 
pedig (és ez a szo cialista kormá-
nyok egyik nagy bűne) devizában 
van” – világított rá a lényegre. 
Csak azt elfelejtette közölni, hogy 
2002ben, amikor átadták a kor-
mányrudat, nem nulla, hanem 26 
százalék volt az államadósságban 
a deviza aránya. Azaz volt akkor is 
alma, de körte is, még ha nem is 
XXLes méretben, mint most. 

Adósságügyben Selmeczi ott-
hon van, tudhatja, hogy az „eltőzs-
dézett” magánnyugdíjmegtakarí-
tások elsüllyedtek az adósságten-
gerben, mert a kormány nem 
ortodox gazdaságpolitikájával 
történelmi mélypontra gyengítet-
te a forintot. A 82,6 százalékos, 
GDParányos adósságrátát pedig 
az uniós követelmények szerint 
mutatták ki a jegybank közgazdá-
szai, s nem ő hivatott arra, hogy 
szakmaiságukat megkérdőjelezze. 
Amúgy „újságíróként” illene azt is 
tudnia, hogy a jegybanknál jelen-
téseket írnak, nem nyilatkozato-
kat. A jelentéseknek vannak fele-
lőseik, a nyilatkozatoknak – ha 
például Selmeczi teszi – nincse-
nek. (A szerk.)

Orangeway
Hegyi Iván szerint a mai  
itthoni labdarúgás nem  
közügy, csak megpróbálják 
elhitetni azok, akik az FTC 
sokmilliárdos patronálásáról 
döntenek. e11

Happy end
Kácsor Zsolt a parlamenti 
díszkivilágításban hancú
rozó kutyákon tűnődik. e11

Vélemény

9 7 7 0 1 3 3 1 7 5 0 2 9 1 2 0 0 2

Botrányos  
földcsere vádja 
egy Athosz-hegyi 
apát ellen
Hívei mártírnak tartják Efrem 
atyát, a leggazdagabb görög 
szerzetesi közösség vezetőjét, 
amiért letartóztatták, s bíró
ság előtt kell szembenéznie  
a pénzmosás vádjával. e8

Zeneakadémia:  
víz alatti csönd  
a Wesselényi utca 
közepén
Háromszoros szigetelésű abla
kok, az épület közepén, az ut
cai falaktól távol elhelyezett 
gyakorlószobák – jó munkakö
rülményeket teremtettek a ze
neakadémisták számára. e15

„Áfamentes”  
ÁrtÁblÁk 
„Eltörlik” a januártól 
27 százalékosra emelt 
áfát számos üzletben. 
Persze nem az adó 
csökkent, hanem a ke
reslet, legalábbis ettől 
félnek azok a kereske
dők, akik – vevőcsalo
gató kampányok kere
tében – nem érvénye
sítik áraikban az adó
változásból fakadó kü
lönbözetet. e9
FoTó: TEKnős mIKlós

A „jéghegy” FoTó: KuruCZ árPád

Másfél évtizede nem volt ilyen magas  
az államadósság
O A forint gyengülése felemésztette a magánnyugdíjpénzekből kapott forrást.
O Túl magas az öttíz éves állampapírok hozama. Az ügy e4
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Siketeknek 
SZerveZ 
kOncertet 
Éry BAláZS
Kultúra e14

ellenzéki megmozdulás Tízezrek demonstráltak az Orbán-kormány ellen 

Gála és tüntetés 


