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Szél Bernadett és Hadházy Ákos pódium-beszélgetése Budakeszin
Szél Bernadett és Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselők tartottak pódiumbeszélgetést, „Hol van ma a remény Magyarországon?” címmel – Budakeszin.

Két független országgyűlési képviselő, Szél Bernadett és Hadházy Ákos tartott pódium
beszélgetést Budakeszin, amelyen sok aktuálpolitikai és a személyüket érintő kérdésre is
válaszoltak. A beszélgetés moderátora Dömsödi Gábor volt.
Hadházy Ákos arról is beszélt, hogy a facebook, bár igen hasznos a politikai szervezkedésben,
attól áttörést várni hiú ábránd. Ugyanis a közösségi oldal is kereskedelmi vállalkozás, így a
felhasználónak mindig azt mutatja, amit látni szeretne. Tehát az ellenzék üzenete ezen
keresztül sem nagyon jut el a választók azon széles táborához, amelyik nem kifejezetten figyeli
a politikát. Már pedig ma Magyarországon a média túlnyomó többsége jó ideje a
kormánypártok kezében van, a valódi ellenzéknek ott szinte lehetetlen bemutatnia, mit is
csinálna másképp, mint a regnáló hatalom. Továbbá a képviselő arra is felhívta a figyelmet,
hogy már most ki lehet jelenteni, hogy az Uniós választások is csaláson alapulnak, mert az
ellenzéknek szinte semmilyen megjelenési lehetősége nincs, így a választópolgár igazából nem
is tud érdemben dönteni, választani.
Ehhez Szél Bernadett azt fűzte hozzá, hogy most járt Münchenben és ott az utcák tele vannak
a legkülönbözőbb pártok plakátjaival, Németországban van valódi választás, mert van
lehetőségük a pártoknak a tényleges versengésre. A képviselő-asszony kérdésre elmondta,
hogy a mai napig nincs meggyőződve a saját választókerületében (Pest-2), hogy valós a
Fideszes jelölt győzelme és nem csalták-e el a referendumot. (Nagyon kicsi különbséggel
marad alul Szél Bernadett - K. Z I.) Példaként hozta fel, hogy a választás előtti éjszakán egy
kapucnis ember, aki közismert a környéken, az ő személyének lejáratását tartalmazó
szóróanyagot dobált be a postaládákba, de nem ez az egyetlen dolog ami táplálja a kételyeit.
Arra a felvetésre, hogy a címben szereplő remény, hol van ma Magyarországon, a két képviselő
egyöntetűen jelezte, hogy például magán a pódium beszélgetésen, és mindenkor és mindenhol,
ahol a politikai valamint a közéleti változást akarok szóba állnak, beszélgetnek egymással.
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Szél Bernadett kiemelte, hogy most nem az a fontos, hogy az ellenzéki pártok egymással
versengjenek, hanem az egységes fellépés megteremtése, amellyel fel lehet lépni a diktatúra
ellen és visszavezethetővé válik az ország a demokratikus viszonyok közé. Mert ami most van
az nem demokrácia, már régóta nem az. Az ellenzéki pártok majd ráérnek a fékek és
ellensúlyok rendszerének visszaállítása után valódi és érdemi versengésre a választok
meggyőzése érdekében.
Hadházy Ákos is többször aláhúzta, hogy sokaknak kell sokszor demonstrálnia ahhoz, hogy
érdemi előrelépés történhessen, a tiltakozásokat nem szabad abbahagyni, sőt a jelenlegi
hatalomnak már az ijesztő, hogy többek között DK-s és Jobbikos zászlók egyszerre láthatók a
tüntetéseken. Előre mutatva az őszi önkormányzati választásokra, azt mondta, hogy mindenhol
egy és hiteles jelölt álljon szemben a kormánypártéval. Azt is elismerte, hogy valóban népszerű,
karizmatikus és a teljes ellenzék által elfogadható személyeket nem könnyű találni.
Szél Bernadett szerint is most mindenkit, akit csak lehet be kell venni abba a tömörülésbe,
amelyik Magyarország demokratizálásáért küzd. Személyes helyzetét ecsetelve elmondta azt
is, hogy Kövér László, az Országgyűlés elnöke olyan magas pénzbüntetést szabott ki rá, hogy
nincs is lényegében fizetése. De nem hagyja abba a tiltakozásokat, mégha, nem is visz haza
pénzt, legfeljebb plusz feladatot vállal, bár az a szellemi leterheltsége miatt csak olyan fizikai
munka lehet, amit képes elvégezni. A képviselőnő elszántságát azzal is alátámasztotta, hogy a
sok fenyegetés ellenére nem fél senkitől, és testőrökkel sem veteti körbe magát – bár lehetnek
elvetemült emberek. Ezt a képviselőtársával a Magyar Televízió és Rádió Alapítvány
székházából való kidobásukkal erősítette meg. Szerinte ennek olyan üzenete is lehet, hogy
őket, de más ellenzéki képviselőket sem védi meg a rendőrség a biztonsági őrökkel szemben.
Mivel ezt minden további nélkül megtehették, akkor mások is feljogosítva érezhetik magukat
különféle velük szembeni atracitásokra.
A legközelebbi jövőben a Momentum és Jávor Benedek EU-s kampányát is kívánja segíteni.
Hadházy Ákos arra a kérdésre, hogy még mindig a Lehet Más a Politika (LMP) tagjainak hiszi a
közvélemény nagyobbik része a két volt társelnököt, úgy reagált, hogy egyszerűen nem jutnak
el az emberekhez a valódi információk, de ha valamely rádióban óránként mondanak is híreket
– mondjuk éppen hajat mos a hallgató, akkor kap egy agymosást is mellé.
Kertész Z István/képek: Szél Bernadett közösségi oldala.
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