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Hogyan értékeli a parlamenti választás eredmé-
nyét?

A választás az ellenzéki összefogás súlyos vereségét 
hozta. Nem csak a Fidesztől kaptunk ki, de a Jobbik 
is tovább erősödött. A Fidesz persze számtalan aljas 
trükköt bevetett annak érdekében, hogy megnehe-
zítse a dolgunkat, de a választási eredmény elsősor-
ban nem ezen múlt. Hanem azon, hogy nem értettük 
meg eléggé a magyar választókat. Kiderült, hogy nem 
elég közösen utálni az Orbán-rezsimet, hanem garan-
ciát kell adni arra, hogy mi jobban csinálnánk. Nem 
volt valódi, a választó számára hihető válaszunk arra, 
hogy mitől lenne jobb az élet, ha mi lennénk kormá-
nyon. Az emberek valami újat akartak, de a kormány-
váltó összefogás leginkább csak a 2010 előtti időkre 
emlékeztette őket. Világossá vált, nem elég a kiseb-
bik rossznak lenni, a nagyobbik jót kell kínálni. Ha nem 
akarjuk azt, hogy négy év múlva a választók többsé-
ge úgy érezze, a Jobbik és a Fidesz közül kell választa-

nia, akkor gyökeresen meg kell újítanunk a demokra-
tikus ellenzéki politikát. Tegyük félre a lejárt lemezeket!  
Új eszmékre, új gondolatokra és sok-sok új arc-
ra van szükség. Számomra ez a 2014-es választás 
legfontosabb tanulsága.

Mi a közelgő európai parlamenti választás tétje?

Nagyon fontos az EP-választás, három szempontból 
is. A választás egyik tétje az, hogy kik és hogyan kép-
viselik majd a magyarok érdekeit Brüsszelben - akár 
a magyar kormánnyal szemben is! A választás másik 
tétje, hogy milyen üzenetet küldünk a világnak arról, 
hogy Magyarország a vasfüggöny melyik oldalára 
akar tartozni. A Jobbik és a Fidesz politikája ebben a 
kérdésben csak sebességben különbözik egymástól, 
az irányban nem: mindketten távolítanák Európától 
és orosz érdekszférához sorolnák az országot – gon-
doljunk csak a mindkét párt által lelkesen támoga-
tott paksi bővítés ügyére, ami évtizedes orosz füg-
gésben tartana minket. Meg kell mutatnunk, hogy 
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vannak nagyon sokan Magyarországon, akik magya-
rok és európaiak. Akik úgy érzik, hogy Európa a mi 
hazánk, az Európai Unió a mi politikai közösségünk, 
ami ugyan megújításra szorul, de ahová mi tovább-
ra is tartozni akarunk. De van az EP-választásnak egy 
harmadik tétje is. Mi azoknak a szavazatára számí-
tunk, akik szerint a ellenzéki politizálást új alapokra 
kell helyezni, meg kell újítani, fel kell frissíteni. Nekünk 
az EP-választás lesz az első önálló megmérettetés, hi-
szen ezen a választáson minden párt önállóan indul.  
Ahhoz kérünk támogatást, hogy végigvigyük a 
baloldal megújításának programját és politikai 
otthont teremtsünk azoknak, akik sem az Eu-
rópa-ellenes jobboldalra, sem a régi baloldalra 
nem akarnak szavazni. 

És az Európai Parlamentben mit fognak képviselni?

Az Együtt-PM Európában mindenkor a nemzeti érde-
ket fogja képviselni. Ha lehet, kormányunkkal együtt-
működve, de ha kell, a kormánnyal szemben is. És 

hogy mi a nemzeti érdek? Egy megújuló, a közös 
európai értékeket hatékonyabban képviselő Európai 
Unió. Nemzeti érdekünk például, hogy Európában 
energiaunió legyen, hogy legyen egységes energia-
politika és ne Oroszországtól függjön Európa ener-
gia-ellátása. Támogatni fogjuk a bankuniót, hogy ne 
kelljen még egyszer magyar polgárok millióinak ret-
tegnie attól, hogy mi lesz, ha egy újabb válság során 
valamelyik európai bank úgy gondolja, hogy kivonja 
innen a tőkéjét, s az erőit, s a mi betéteink kerülnek 
veszélybe. Támogatni fogjuk a fejlesztési uniót is, le-
gyenek közös beruházások, amelyek munkahelyeket 
teremtenek, s legyen sokkal több pénz arra, hogy 
felzárkózzanak Európa lemaradt országai, köztük 
Magyarország is. Támogatjuk a szolidaritási uniót is, 
mert azt szeretnénk, ha az európai pénzeket arra le-
hetne felhasználni, hogy itthon teremtsünk munka-
helyeket, javítsuk az oktatás színvonalát. Megújuló, 
megerősödő Európa: ez egyben a magyar nem-
zeti érdek is.



Az Orbán-kormány megnyirbálta a munkavállalók jogait, pénzt vett el 
az oktatásból, mert azt képzeli, hogy az olcsó, képzetlen és kiszolgálta-
tott munkavállalókkal lehet sikeres a gazdaság. Pedig Európa pont az 
ellenkező irányba megy!

Nem mondhatunk le arról, hogy Magyarország felzárkózzon az Euró-
pai Unió fejlett államaihoz. Nem törődhetünk bele, hogy Magyarország 
csak egyszerű összeszerelő munkával kapcsolódjon be a nemzetkö-
zi gazdaságba, mert ennek következménye az alacsony bérszínvonal,  
a jogok nélküli munkavállalók, a társadalom elnyomorodása. 

Mi hiszünk abban, hogy szolidáris Európával kell 
Magyarországot kihozni ebből a történelmi zsákutcából!  
És TE?

A kormány hatalmas összegeket vont ki az oktatásból és az egészség-
ügyből, veszélybe sodorva ezzel az ország jövőjét. Iskolák helyett stadi-
onokat épített. Brutális tandíjat vezetett be, ami miatt sokan lemondtak 
a diploma megszerzéséről, míg mások inkább külföldre menekültek. 

Mi az Európai Uniós források jelentős részét a közoktatás és a felsőok-
tatás modernizálására fordítanánk. Jó iskolákra van szükség, és arra, 
hogy minél több gyermek minél tovább tanulhasson. A XXI. század-
ban még inkább igaz, hogy akik tanulnak, azok boldogulnak, akik vi-
szont nem kapják meg ezt az esélyt, azok egész életükben a mun-
kanélküliség rémével néznek majd szembe. Támogatjuk, hogy minél 
több diák tanulhasson külföldön, de aztán szívesen jöjjön vissza a ha- 
zájába. Ez a gyerekeink és Magyarország jövőjének érdeke. 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak újra  
a kiművelt emberfők országává kell válnia!  
És TE?

JÁVOR BENEDEK 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, a parlament Fen-
ntartható fejlődés bizottságának egykori elnöke

„Ne csak az áraink,  
a fizetésünk is legyen EURÓPAI!”

SZELÉNYI ZSUZSA 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, több mint  
tíz éven keresztül az Európa Tanács tisztségviselője

„Ne csak a gyerekeink,  
az iskolájuk is legyen EURÓPAI!”

Az Orbán-kormány megnyirbálta a munkavállalók jogait, pénzt vett el 
az oktatásból, mert azt képzeli, hogy az olcsó, képzetlen és kiszolgálta
tott munkavállalókkal lehet sikeres a gazdaság. Pedig Európa pont az 
ellenkező irányba megy!

Nem mondhatunk le arról, hogy Magyarország felzárkózzon az Euró
pai Unió fejlett államaihoz. Nem törődhetünk bele, hogy Magyarország 
csak egyszerű összeszerelő munkával kapcsolódjon be a nemzetkö
zi gazdaságba, mert ennek következménye az alacsony bérszínvonal, 
a jogok nélküli munkavállalók, a társadalom elnyomorodása. 

Mi hiszünk abban, hogy szolidáris Európával kell 
Magyarországot kihozni ebből a történelmi zsákutcából! 
És TE?

JÁVORÁVORÁV  BEOR BEOR N
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, a parlament Fen
ntartható fejlődés bizottságának egykori elnöke

„Ne csak az áraink, 
a fizetésünk is legyen EURÓPAI!”

A kormány hatalmas összegeket vont ki az oktatásból és az egészség-
ügyből, veszélybe sodorva ezzel az ország jövőjét. Iskolák helyett stadi-
onokat épített. Brutális tandíjat vezetett be, ami miatt sokan lemondtak 
a diploma megszerzéséről, míg mások inkább külföldre menekültek. 

észét a közoktatás és a felsőok-ok-ok
nk. Jó iskolákra van szükség, és arra, 

hogy minél több gyermek minél tovább tanulhasson. A XXI. század-
ban még inkább igaz, hogy akik tanulnak, azok boldogulnak, akik vi-
szont nem kapják meg ezt az esélyt, azok egész életükben a mun-
kanélküliség rémével néznek majd szembe. Tákanélküliség rémével néznek majd szembe. Tákanélküliség rémével néznek majd szembe. T mogatjuk, hogy minél 

n, de aztán szívesen jívesen jí öjjöjjö ön vissza a ha- 
ba. Ez a gyerekeink és Magyarország jövőjének érdeke. 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak újra 
a kiművelt emberfők országává kell válnia! 

I ZSUZSA
-képviselőjelöltje, több mint 

urópa Tanács tisztségviselőjeTanács tisztségviselőjeT

„Ne csak a gyerekeink, 
az iskolájuk is legyen EURÓPAI!”



A kormány erős európai állam helyett félázsiai diktatúrát kezdett épí-
teni. Kiiktatta az alkotmányosságot, szájkosarat húzott a médiára, aka-
dályt gördített a politikai váltógazdaság útjába, koncként dobta oda 
oligarcháinak uniós forrásainkat. 

A kormány elszigetelődött Európában. A magyar kormányfővel egyet-
len európai vezető sem vagy csak elvétve mutatkozik a nyilvánosság 
előtt. Mi véget vetünk e tekintélyelvű kísérletnek! Helyreállítjuk az eu-
rópai országokkal a partneri viszonyt! Visszaadjuk Magyarország tekin-
télyét Európában! 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak Európában 
vannak a legfontosabb szövetségesei!  
És TE?

BALÁZS PÉTER 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, Magyarország 
első Európai Biztosa, volt külügyminiszter

„Ne csak a hazánk,  
a vezetésünk is legyenek EURÓPAI!”

A kormány erős európai állam helyett félázsiai diktatúrát kezdett épí
teni. Kiiktatta az alkotmányosságot, szájkosarat húzott a médiára, aka
dályt gördített a politikai váltógazdaság útjába, koncként dobta oda 
oligarcháinak uniós forrásainkat. 

A kormány elszigetelődött Európában. A magyar kormányfővel egyet
len európai vezető sem vagy csak elvétve mutatkozik a nyilvánosság 
előtt. Mi véget vetünk e tekintélyelvű kísérletnek! Helyreállítjuk az eu
rópai országokkal a partneri viszonyt! Visszaadjuk Magyarország tekin
télyét Európában! 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak Európában 
vannak a legfontosabb szövetségesei! 
És TE?

BALÁZS PÉTE
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, Magyarország 
első Európai Biztosa, volt külügyminiszter

„Ne csak a hazánk, 
a vezetésünk is legyenek EURÓPAI!”

A Fidesz megnyirbálta a munkavállalók jogait, �atalok százezreit kény-
szerítette arra, hogy külföldön próbáljanak boldogulni. Közben az Eu-
rópa-szerte erősödő nacionalizmus és populizmus veszélybe sodorta 
az európai polgárok jogát a szabad munkavállalásra. 

Határozottan kiállunk a szabad munkavállalás joga mellett! Támo-
gatjuk a �atalokat és az aktív munkavállalókat, hogy európai lehető-
ségeikkel élni tudjanak. De kezdeményezzük azt is, hogy az európai 
szinten közösen védjük meg a munkavállalók jogait. Képviselni fog-
juk annak a félmillió hon�társunknak az érdekét, akik a felelőtlen kor-
mányzás miatt kényszerültek külföldre, és megkönnyítjük számukra a 
magyar közügyekben való részvételt.

Mi hiszünk abban, hogy erősíteni kell a munkavállalók 
jogait Magyarországon és egész Európában!  
És TE?

KRASZTEV PÉTER 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje,  
a Pozsonyi Magyar Intézet korábbi vezetője

„Ne csak az álmaink,  
az életünk is legyen EURÓPAI!”



Az Orbán-kormány ostoba „szabadságharcával” csak annyit ért el, 
hogy 2014 után fejenként százezer forinttal kevesebb uniós forrás ju-
tott Magyarországnak, mint hét éve. Miközben ócsárolják az EU-t, a 
Fidesz-közeli cégeket ezekkel az EU-s pénzekkel tömik. 

Mi hatékonyan fellépünk pénzügyi érdekeink képviseletében és átlát-
hatóan felhasználjuk hazánk teljes uniós keretét. Átalakítjuk az uniós 
források felhasználását: világos pályázati feltételeket vezetünk be, nyil-
vánossá tesszük a közbeszerzéseket, és civil bírálóbizottsági tagokat 
vonunk be a döntési folyamatokba. Megerősítjük az európai felügyele-
ti rendszert, hogy felszámoljuk az uniós pénzek felhasználásához kötő-
dő rendszerszintű korrupciót. 

Mi hiszünk abban, hogy sokkal hatékonyabban is fel 
lehetne használni az uniós támogatásokat!  
És TE?

BENEDEK MÁRTON 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje,  
tíz évig dolgozott az EU munkatársaként

„Ne csak az EU-s pénzek forrása,  
de az elköltése is legyen EURÓPAI!”

A paksi paktum aláírásával az Orbán-kormány elárult minket. 
Oroszországhoz láncolta hazánk energiaellátását, rezsidrágítást 
hajtott végre, és meghiúsította azt, hogy alternatív energiaforrá-
sokra fordítsuk a fejlesztési forrásokat. 

E paktum minden családot egymillió forint értékben adósított el. 
Fel kell mondanunk ezt a gyalázatos szerződést! Célunk egy egy-
séges és fenntartható uniós energiapiac megteremtése. Kiállunk 
az európai agrárpolitikának a fenntarthatóságot és a vidéki közös-
ségek megerősítését szolgáló reformja mellett. Csak Európával 
közösen tudjuk megállítani a mindannyiunk életét veszélyeztető 
éghajlatváltozást. 

Mi hiszünk abban, hogy orosz atomerőmű  
helyett a szél- és a napenergiát kellene  
fejleszteni!  
És TE?

SZABÓ REBEKA 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje,  
volt országgyűlési képviselő, biológus

„Ne csak az éghajlatunk,  
a klímapolitikánk is legyen EURÓPAI!”

Az Orbán-kormány ostoba „szabadságharcával” csak annyit ért el, 
hogy 2014 után fejenként százezer forinttal kevesebb uniós forrás ju
tott Magyarországnak, mint hét éve. Miközben ócsárolják az EU-t, a 
Fidesz-közeli cégeket ezekkel az EU-s pénzekkel tömik. 

Mi hatékonyan fellépünk pénzügyi érdekeink képviseletében és átlát
hatóan felhasználjuk hazánk teljes uniós keretét. Átalakítjuk az uniós 
források felhasználását: világos pályázati feltételeket vezetünk be, nyil
vánossá tesszük a közbeszerzéseket, és civil bírálóbizottsági tagokat 
vonunk be a döntési folyamatokba. Megerősítjük az európai felügyele
ti rendszert, hogy felszámoljuk az uniós pénzek felhasználásához kötő
dő rendszerszintű korrupciót. 

Mi hiszünk abban, hogy sokkal hatékonyabban is fel 
lehetne használni az uniós támogatásokat! 
És TE?

BENEDEK MÁ
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, 
tíz évig dolgozott az EU munkatársaként

„Ne csak az EU-s pénzek forrása, 
de az elköltése is legyen EURÓPAI!”

A paksi paktum aláírásával az Orbán-kormány elárult minket. 
Oroszországhoz láncolta hazánk energiaellátását, rezsidrágítást 
hajtott végre, és meghiúsította azt, hogy alternatív energiaforrá-

E paktum minden családot egymillió forint értékben adósított el. 
Fel kell mondanunk ezt a gyalázatos szerződést! Célunk egy egy-
séges és fenntartható uniós energiapiac megteremtése. Kiállunk 
az európai agrárpolitikának a fenntarthatóságot és a vidéki közös-
ségek megerősítését szolgáló reformja mellett. Csak Európával 
közösen tudjuk megállítani a mindannyiunk életét veszélyeztető 

Mi hiszünk abban, hogy orosz atomerőmű 
helyett a szél- és a napenergiát kellene 

REBEKA 
-képviselőjelöltje, 

volt országgyűlési képviselő, biológus

„Ne csak az éghajlatunk, 
a klímapolitikánk is legyen EURÓPAI!”



Az elmúlt években �atalok százezrei hagyták el az országot, mert 
nem találtak munkát, nem tudtak továbbtanulni vagy nem láttak 
semmilyen perspektívát maguk előtt, ha itthon maradnak. 

Európai Uniós tagállamként a magyar �atalok is tanulhatnak, dolgoz-
hatnak külföldön. Ám az tragikus lenne, ha nem akarnának később 
visszajönni. Mi Európai Uniós forrásokból fejlesztenénk a felsőokta-
tást, és a munka nélkül maradt �ataloknak garantáltan további kép-
zést vagy munkát biztosítanánk. 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak csak akkor 
van esélye, ha a �atalok itthon akarnak boldogulni!  
És TE?

SZELES ANDRÁS 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje,  
egyetemista

„Ne csak a múltunk,  
a jövőnk is legyen EURÓPAI!”

A Fidesz-KDNP úgy gondolkodik a fér�ak és a nők együttéléséről és a 
családról, mintha a középkorban élnénk. Szerintük a nők ne akarjanak 
karriert csinálni és csak az ő felelősségük a gyerekek felnevelése.

Orbán Viktort leszámítva mindenki tudja Európában, hogy azokban 
az országokban születik sok gyerek, ahol a nőket segítik abban, hogy 
ne kelljen választaniuk a gyerekvállalás és a karrier között. Támogatjuk 
Európa azon vállalásait, amely a nők társadalmi és munkahelyi egyen-
lőségének erősítését szolgálják. Fejlesztjük a bölcsődei és óvodai férő-
helyeket, a táv és részidős foglalkoztatást!

Mi hiszünk abban, hogy nőknek és fér�aknak 
egyenrangúaknak kell lenniük a családban,  
a munkában és a politikában is!  
És TE?

HAJDU NÓRA 
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje,  
egyetemi oktató

„Ne csak a családunk,  
a családpolitikánk is legyen EURÓPAI!”

Az elmúlt években �atalok százezrei hagyták el az országot, mert 
nem találtak munkát, nem tudtak továbbtanulni vagy nem láttak 
semmilyen perspektívát maguk előtt, ha itthon maradnak. 

Európai Uniós tagállamként a magyar �atalok is tanulhatnak, dolgoz
hatnak külföldön. Ám az tragikus lenne, ha nem akarnának később 
visszajönni. Mi Európai Uniós forrásokból fejlesztenénk a felsőokta
tást, és a munka nélkül maradt �ataloknak garantáltan további kép
zést vagy munkát biztosítanánk. 

Mi hiszünk abban, hogy Magyarországnak csak akkor 
van esélye, ha a �atalok itthon akarnak boldogulni! 
És TE?

SZELES ANDR
az Együtt–PM EP-képviselőjelöltje, 
egyetemista

„Ne csak a múltunk, 
a jövőnk is legyen EURÓPAI!”

A Fidesz-KDNP úgy gondolkodik a fér�ak és a nők együttéléséről és a 
családról, mintha a középkorban élnénk. Szerintük a nők ne akarjanak 
karriert csinálni és csak az ő felelősségük a gyerekek felnevelése.

Orbán Viktort leszámítva mindenki tudja Európában, hogy azokban 
az országokban születik sok gyerek, ahol a nőket segítik abban, hogy 
ne kelljen választaniuk a gyerekvállalás és a karrier között. Támogatjuk 
Európa azon vállalásait, amely a nők társadalmi és munkahelyi egyen-
lőségének erősítését szolgálják. Fejlesztjük a bölcsődei és óvodai férő-
helyeket, a táv és részidős foglalkoztatást!

Mi hiszünk abban, hogy nőknek és fér�aknak 
egyenrangúaknak kell lenniük a családban, 
a munkában és a politikában is! 

ÓRA 
-képviselőjelöltje, 

„Ne csak a családunk, 
a családpolitikánk is legyen EURÓPAI!”



SZAVAZZ!

EURÓPAI PARLAMENTI 
VÁLASZTÁS: MÁJUS 25.#EP2014

A MEGÚJULÓ BALOLDALRA,
AZ EURÓPAI MAGYARORSZÁGRA,

AZ EGYÜTT–PM SZÖVETSÉG 
EURÓPAI PARLAMENTI LISTÁJÁRA!

MAGYAROK VAGYUNK, ÉS  
EURÓPAIAK.ÉS TE?

F
e

le
lő

s 
ki

ad
ó

: E
g

y
ü

tt
 -

 a
 K

o
rs

za
kv

ál
tó

k 
P

ár
tj

a
. 1

12
3

, B
u

d
ap

e
st

, A
lk

o
tá

s 
ú

t 
17

-1
9

. F
e

le
lő

s 
sz

e
rk

e
sz

tő
: S

zi
g

et
vá

ri
 V

ik
to

r


