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2007 EGY ÚJABB ELVESZTEGETETT ÉV
FONTOSABB ESEMÉNYEK
Január 26.
Szembenézés címmel Gyurcsány Ferenc szokatlanul
nagy terjedelmû dolgozatot
jelentetett meg a Népszabadság
mellékleteként. A vitairat
egyszerre szerette volna
tisztázni a legutóbbi idõszak
politikai fejleményeinek
lényegét, körvonalazni a
– megváltozott körülmények
között érvényes – kormányzati
programot, valamint tartalmazta a leendõ pártelnök
programját is. A februári pártkongresszuson 89 százalékos
többséggel meg is választották
Gyurcsány Ferencet az MSZP
elnökének, így elképzelései
végigviteléhez biztosítottnak
látszott a megfelelõ hatalmi/
politikai háttér.
Február 15.
Ezen a napon megkezdõdött
a vizitdíj, továbbá a kórházi
napidíj fizetési kötelezettség,
s ettõl kezdve e döntések
a mindennapi politikai viták
középponti elemévé váltak.
Március 31.
Roppantul szoros – és sokáig
vitatott körülmények között –
az SZDSZ Kóka Jánost
választotta új elnökévé, aki
ezután minden lehetséges
módon megpróbálta érvényre
juttatni pártja önállóságát
a koalíción belül. Ennek csúcspontjaként július elsején
újrakötötték az egykori koalíciós szerzõdést, az elengedhetetlen reformok pontokba
szedett, személyes felelõsökkel
és konkrét határidõkkel
ellátott, tízpontos mellékletével
ellátva. Mint késõbb kiderült
– ez sem segített.
!!4 sort hozzá lehetne írni!!!
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2007 valamennyi lényeges politikai eseménye az elõzõ évben
kialakult feltételek között kristályosodott ki. Gyurcsány Ferenc
egész évben meg-megújuló kísérleteket tett azért, hogy elõzõ
õszön megingott kormányfõi alkalmasságának képét pozitívvá
alakítsa. A Fidesz is futott a
pénze után: egész évben a 2006.
október 23-án meghirdetett
népszavazási kezdeményezés
folyamatosan átértelmezett, aktualizált változataival tartotta
fenn szép számú híveinek harci
lendületét. A magyar gazdaság
a 2006 késõ nyarán megjelölt és
elfogadott konvergenciaprogram szigorú restrikciós elõírásai közepette érte el a költségvetési hiány példátlan méretû
csökkentését – a gazdasági növekedés nem várt elapadása
árán. A politizáló közvélemény
pedig egyre növekvõ gyanak-

Gyurcsány Ferenc januárban meglátogatott egy romatelepet
Alsóvadásziban

vással szemlélte a túlsáágosan
jól meg- és kiismert polarizáció
következményeit. Az õszi szezon kezdetén évtizede nem tapasztalt erõvel kezdték találgatni a mitikus „harmadik erõ” ki-

létét, s várták a csodatévõt, az új
politika hírhozóját. Az év végére
azonban minden visszasüppedt
a maga megszokott kerékvágásába. Megint fölöslegesen telt el
egy drága év, s decemberben

Rontom? Bontom! Orbán Viktor, s a Fidesz frakció több tagja február elsõ napjaiban nyilvános tiltakozó akció
keretében nekiláttak a Parlamentet körülvevõ kordonrendszer lebontásának
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megint ott tartottunk, ahol januárban egyszer már jártunk.
Gyurcsány ezúttal sem tudott a
maga reformszándékaihoz megfelelõ és teherbíró politikai hátteret teremteni, a Fidesz pedig
mindinkább belehergelte magát
a népszavazás mindent megoldani látszó ígéretébe.
Pedig a kormányfõ folyamatosan próbálkozott, szinte nem
volt olyan hónap, amikor ne állt
volna elõ újabb és újabb reformelképzelésekkel. Januári politikai
röpiratát hívei legalább egy-két
hónapig napirenden tudták tartani, s a februári parlamenti szezonkezdetkor beharangozott
„zászlóshajó”- programokkal a
kormányzati PR-mágusok még
csak-csak összhangba tudták

Holnap is bejön, Sajókám…?
A miniszterelnök – február 12-én –
elkezdené a parlamenti
tavaszi szezon kezdetekor
elmondandó ország
értékelõ beszédét….

hozni a röpirat ötleteit. A nyár
elejei szabaddemokrata-lázadással azonban már nem lehetett ilyen könnyedén bánni,
mert a kisebb koalíciós partner
nagyon kínos pontossággal fogalmazta meg a reformszövegek
mögötti kormányzati tehetetlenkedés kétségbevonhatatlan jeleit. A július elsején újrakötött, tíz
pontban összefoglalt szerzõdéskiegészítés nem véletlenül fogalmazott meg minden korábbinál
pontosabb határidõket és sze-

Az ellenzék pedig az ilyen alkalmakra meghonosított gesztusával válaszolt:
kivonult
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Legújabb kori alkotmányos
véleménynyilvánítási gyakorlat:
Demszky Gábor mondaná a szokásos
március 15-ei ünnepi beszédét,
az ellene tüntetõk pedig tojászáporral igyekeznek õt megzavarni

mélyi felelõsségeket, ám az õszi,
újabb reformrohamok közepette már senki sem akadt, aki behajtotta volna e nyári kötelezettségvállalásokat.
Gyurcsány az õsszel újabb
szárnyalásba kezdett, a szeptemberi parlamenti szezon nyitányaként meghirdetett 48
pontját azonban a kormányzati
szakapparátusok már rutinos
csönddel fagyasztották, s hamar
kiderült, hogy nekik lett igazuk.
Október elsején a kormányfõ
már olyan újabb hétpontos, a
A melegek felvonulása ellen
tüntetõk közül többeket csak
a rendõri erõk tudtak
megakadályozni abban, hogy
erõszakkal verjék szét
a demonstrációt
140
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Szép, katonás rendben…
a Magyar Gárda eskütételét
a köztársasági elnöki palota
elõtti térre szervezték meg,
augusztus 25-én

körében kialakult hihetetlen
rumliban is meglepõ fordulatot
értek el. A 2007-es évnek tulajdonképpen ez lett a legeredményesebb kormányzati területe,
csakhogy sem az érintettek, sem
pedig a lakosság nem volt megfelelõ partner e siker elismerésében, amirõl a szakminisztérium
jócskán tehetett. Ráadásul széles kormányzati körökben e törekvéseket a legelsõ pillanatoktól kezdve tudatosan a szabaddemokrata partner makacsságához kötötték. A megoldhatatlan
kormányfõi dilemma ezen az
egy területen is jól modellezhetõ
volt: hogyan lehetne a lakosság

közélet megtisztítására alkalmasnak tetszõ csomagtervvel
rukkolt ki, amelybõl egy hét
múlva akár a Fidesz játékszerét
elorozó, népszavazási kezdeményezés is kinõhetett volna. Ha…
Ha a mögöttes pártháttér nem
kezdett volna intenzív aknamunkába, s a párttámogatás pillanatokon belül nem fojtotta
volna meg a legutolsó nagyszabású gyurcsányi reformcsomagot. A kormányfõ pechjére
ugyanis egész évben zajlott egy
többé-kevésbé sikeres reformfolyamat, mégpedig az egészségügy mûködésének-finanszírozásnak teljes körû átalakítása. A
gyógyszerkasszát hosszú évek
óta elõször sikerült stabilizálni, a
kórházi ágyak számának aránytalanságaiban komoly lépéseket
tudtak tenni, s a biztosítottak
Az esemény egyik fõ szónoka
és kulcsszereplõje
az a Vona Gábor volt,
aki a Jobbik nevû, ekkor még
kevéssé ismert politikai pártnak
az elnöke
141
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FONTOSABB ESEMÉNYEK
Május 8.
Az Európai Bizottság – számos
ponton korrigálva – jóváhagyja
az Új Magyarország fejlesztési
tervet, amelynek keretei között
2013-ig hazánk mintegy 7000
miliárd forintnak megfelelõ
uniós fejlesztési forrásokhoz
juthat. Gyurcsány Ferenc
kormánya a nyári politikai
szélcsendben – két részletben –
e források felhasználási
irányairól nagyrészt operatív
döntéseket is hozott.
Május 20.
A Fidesz kongresszusán
Orbán Viktor magabiztos,
újraválasztott pártvezetõként
hirdette meg az „Új többség”
politikáját. Az átalakulási
folyamat kézzelfogható
mozzanataként december
elején, tíz év után, a Fidesz
megint átfogó, 96 oldalas
programmal jelentkezett,
Erõs Magyarország címmel.
Augusztus 25.
A másfél hónappal korábban
bejegyzett Magyar Gárda,
paramilitáris jobboldali
szervezet nagy feltûnést keltõ
eskütételi és avatási ünnepséget tartott a Várban, a köztársasági elnöki palota elõtti
téren. A nem túlzottan
leplezett célokat októberben
nagyszabású, nyilvános
eskütétel követi a Hõsök terén.
A Gárda december 9-én
Tatárszentgyörgyön olyan
határozott, félkatonai fellépést
tanúsít, amelynek nyomán
roppantul hangos, széles körû
belpolitikai vita kezdõdik
a megjelenített szélsõjobboldali
radikalizálódás veszélyeirõl.
!!!10 sort hozzá lehetne írni!!!
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Készül a legújabb kormányprogram… Gyurcsány Ferenc pártelnök az MSZP 18. születésnapján tartott
megemlékezésen az ünnepi torta felvágására készül

többségével elhitetni, hogy a reformok nem egyenlõk a megszorításokkal? Ez volt az a feladvány, amivel a miniszterelnök
egész évben próbált megbirkózni – sikertelenül.
Részben e problémáknak is
következményeként a Fidesznek
a reformfolyamat egészével
szembeni ellenállása az év végére mind nagyobb támogatottságot tudhatott maga mögött. Az
ellenzék vezetõ ereje a népszavazásra kiírandó kérdések listáját többször is átalakította, s végül az õsz meghozta a végsõ
„megoldást”. Az önmagában
meglehetõsen jelentéktelen vizitdíj kérdést tudták olyan szimbolikus üzenetté formálni,
amely alkalmassá vált a kormányzati népnyúzás, értelmetlen áldozatkérés próbakövének
szerepére. A szakmailag nagyon
is vitatható alkotmánybírósági
jóváhagyás után, az õsz derekán
a Fidesz, Tarlós István vezetésével, hihetetlenül rövid idõn
belül összegyûjtötte a népszava-

A Gárda bõvülésének lendülete elõtt biológiai korlátok
sem létezhetnek
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FONTOSABB ESEMÉNYEK
Szeptember 10.
Gyurcsány Ferenc az õszi
parlamenti szezon kezdetén
48 pontból álló újabb
kormányzati programmal áll
elõ, majd október elsején
hétpontos, közéleti tisztasági
csomagtervvel, melynek
esetleges kikényszerítéséhez
egy héttel késõbb népszavazási
kezdeményezést is kilátásba
helyez. (E programok nem
sokkal késõbb ugyanúgy
a gyors feledés homályába
merülnek, mint az elõzõ,
s a következõ ötletrohamok.)

A Magyar Gárda megalakulásakor még a szimpatizánsoknak is meglehetõsen homályos képük lehetett e paramilitáris
szervezet valódi rendeltetésérõl

Október 21-én, a Hõsök terén újabb, több száz fõt mobilizáló avató rendezvényre került sor

Szeptember 19.
Zuschlag János, egykori
szocialista képviselõt-ifjúságpolitikust elõzetes letartóztatásba helyezik. A nemsokára
megkezdõdõ persorozat
letagadhatatlan erõvel mutatja
ki a pártfinanszírozás körüli,
eddig is tudott általános
anomáliákat. Igaz, a közönség
ezúttal azonban nagyon is
konkrét bûncselekmények
rendszerével, sokéves
és zavartalan gyakorlattal
szembesülhet.
December 17.
A parlament tucatnyi fontos
döntést hoz, többek között
az egészségbiztosítási rendszer
leendõ átalakításának – késõbb
elvetélt – törvényét, s egész
éves huzavona után ezen
a napon a képviselõk igent
mondanak a Fidesz által
kezdeményezett népszavazásra is.
December 21.
E naptól lépnek érvénybe
a schengeni határok,
azaz megszûnik az ellenõrzés
az uniós tag szomszédainkkal
érintkezõ határszakaszokon.
Végre valami kézzel
foghatóan megélhetõ pozitív
változás.
!!6 sort hozzá lehetne írni!!
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EGÉSZSÉGÜGY 2007,
A REFORMOK ÉS VITÁK ÉVE
Az év egyik utolsó parlamenti ülésén, december
17-én, az egészségügyi
rendszer egészét érintõ, nagyon fontos döntését hoztak. S olyanokat, amelyek
elõre láthatóan keresztezték
egymást. A parlament egyfelõl elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely lehetõvé tette volna hazánkban
a versengõ, sokbiztosítós
egészségügyi szisztéma fokozatos bevezetését, ám ezt
a javaslatot nemcsak az ellenzék ellenezte, de a kormánypárti sorokban sem
volt teljes körû a támogatása. Ugyanezen a napon
mondott igent a parlament
arra az ellenzéki népszavazási kezdeményezésre is,
amelynek esteleges ered-

ményeként a jövõ év elején
lehetségessé válhat a vizitdíj, a kórházi napidíj, valamint a tandíj eltörlése. Vagyis mindannak visszavétele, amit a koalíció az elmúlt
másfél évben e téren - sistergõen vitatkozós körülmények között - megteremtett.

Október végi csaták 1.
Erzsébeti hídi emlékezõ
– és nagy gyakorlattal rendelkezõ –
ellenállók a kormány távozását
követelik

záshoz szükséges, kétszázezres
támogató aláírást. Így a parlamentnek a december végi dömpingszavazás napján már csak a
végsõ igen kimondásának feladata maradt meg. (Csak a teljesebb kép kedvéért kell megjegyeznünk, hogy mire ezt a sikert
a Fidesz elérte, addigra már
részben tovább is lépett rajta:
december elsõ napjaiban megjelentették a sokak által régóta hiányolt átfogó programjukat, az
Erõs Magyarország címet viselõ, 96 oldalas anyagot, amely
Október végi csaták 2.
Éjszakai rendbontók
és tömegoszlató rendõri erõk
fogócskái a Nyugati tér
környékén, október 23-a
elõestéjén
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3. Merre van a hídfeljáró?
Ugye maguk a közlekedésrendészettõl vannak?
Rendõri biztosítás igyekezett
megakadályozni
egy újabb hídblokádot

E lázas találgatási játékban
némileg elsikkadt a jelentõsége
annak, hogy a Jobbik, s az újonnan megszervezõdött Magyar
Gárda ezen az õszön úgyszólván hetente okozott szokatlan
közéleti meglepetéseket. Fõként
azzal, hogy fellépéseik során azt
a hangot, azt a politizálási stílust
és kultúrát keltették életre,
amelynek kihaltáról, periférikus
mivoltáról a közélet alakítóinak
elsöprõ többsége mélyen meg
volt gyõzõdve. A harmadik erõ
mibenlétét találgató nagy vitákban senki sem gondolt rájuk.
Ekkor még.

egyúttal a kormányképességet is
hivatott volt igazolni.)
Ugyanezen hónapokban az
elemzõket, a médiát, a megcsappant hatókörû politizáló közéletet a „harmadik erõ” talánya tartotta fogva. Se szeri, se száma
nem volt ama találgatásoknak,
hogy a megcsontosodott, s milliók által halálosan megunt baljobb szembenállást vajon miféle
párttípus, miféle koalíció, pártalapítás, fúzió tudná szétzilálni? A
nagy-nagy találgatásban meglepõ módon az eddig távolságot
tartó hazai nagytõke számos
reprezentánsa is hangsúlyosan
szerepet vállalt, amibõl jó néhányan arra következtettek, hogy a
szétszakadozott közéletet talán
középrõl, hatékony nagyvállalkozói közremûködéssel fogják
újraegyesíteni.
4. A fejlõdés tagadhatatlan – szemmel látható, most már a rendõrökön
azonosító szám is van. 2006 õszéhez
képest a rendõrség szervezettebben
és hatékonyabban lépett fel az utcai
zavargások résztvevõivel szemben
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