„Integráló szerepet kell az új politikai erőnek felmutatnia”
Interjú dr. Gémesi György polgármesterrel

The new political power has to play an integrating role”
Interview with Mayor Dr György Gémesi

2017. március 15-én új párt lépett a nyilvánosság elé. Dr. Gémesi György, a párt elnöke
beszélt az Új Kezdetről.
PP Elnök úr, miért gondolta úgy, hogy
újra beszáll az országos politikába?
–– Mert vállalhatatlan, ami ma Magyarországon zajlik. 1990-ben belecsöppentem a
rendszerváltoztatásba, miután tíz évig sebészorvosként dolgoztam, majd nyolc évig parlamenti képviselő voltam, egy párt ügyvezető
elnöki posztját is betöltöttem és 27 éve vagyok
Gödöllő polgármestere. Mindig hittem abban, amit csinálok, s ma is ezen az alapon
végzem a munkám. Elméletileg egy jobboldali kormány van hatalmon, de azt gondolom, hogy zsákutcába viszik a politikát, annak
ellenére, hogy vannak jó kormányzati döntések. A zsákutcából vissza kell fordulni, mert
a végén ott lehet a szakadék.
PP Említene konkrét indokokat, ami
motiválta a döntését?
–– Elsősorban az a hatalmas korrupció,
ami mára teljesen átitatott mindent. De a
centralizáció a másik ilyen dolog. Például
mellőzik az önkormányzatokat, a települések
felhajtóerejét. Miért kell a politikát, a gazdaságot kézi vezérléssel irányítani, és nyilvánvaló függőségi viszonyt kialakítani? Torz államigazgatási berendezkedés jött létre, ahol a
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szakmai szempontok teljesen háttérbe szorulnak, mindent a politika irányít, gyakorlatilag
ráül a közigazgatásra. A legutóbbi eset, a CEU
elleni támadás. Már szinte minden magyar
szervezet kiállt mellette, külföldön is, Nobeldíjasok, neves értelmiségiek, politikusok egyaránt. Feszültséget és gyűlöletet teremt ez az
eszeveszett ellenségkeresés, amikor már nincs
más, s ez nem normális dolog. Békességre és
nyugalomra lenne szüksége a társadalomnak,
ki kellene egyezni a közvetlen és tágabb környezettel. Látható, hogy az ellenzéki oldalon
állók tehetetlenek ezzel a politikával szemben,
mert nem tudnak közös platformra helyezkedni, s így nincs versenyképes ellenzéki alternatíva. A 27 év alatt a rendszer minden
szintjét megjártam. Célunk és hazafias kötelességünk a velem hasonlóan gondolkodóknak egy versenyképes politikai, gazdasági és
szociális alternatíva felmutatása. Ezen az
alapon indult el a Józan ész forradalma civil,
internetes mozgalom 2016-ban, s alakult át
párttá.

On 15th March 2017 a new party appeared
in public in Hungary. Dr György Gémesi,
President of the party talked about the New
Beginning (Új Kezdet) party.

PP Hogyan definiálja magát a párt?
–– Mi egy mérsékelt jobbközép pártként
határozzuk meg magunkat, amely nyitott az
együttműködésre, a szolidáris értékekre. Az
EPP-be kérjük a felvételünket. Természetesen
a szavazók és a tagjaink között lesznek más
gondolkodásúak is, mert mindenkiben van

PP Could you mention concrete reasons
that motivated Your decision?
–– First of all, the huge corruption that
penetrates everything today. Another issue is
centralisation. For instance local governments, the buoyancy of settlements, are neglected. Why are politics and the economy
managed manually? And why is an obvious
relation of dependence created? There is a
distorted public administration system where
professional aspects are pushed into the background, everything is controlled and managed by politics which practically settled on
public administration. The latest issue was
the attack against the CEU. Nearly all the
Hungarian organisations have stood by the
CEU as well as foreign organisations, Nobel
Prize winners, well-known intellectuals and
politicians. This hysterical enemy seeking creates tension and hatred. When there is nothing else, it is not normal. The society needs
peace and tranquillity. We should make peace
with the close and the broader neighbours
and environment. It is obvious that the opposition cannot do anything against this kind
of politics, so there is no competitive opposite

PP Mr President, why did You think
You would get into national politics
again?
–– Because it is not tenable what is going
on in Hungary at the moment. In 1990 I just
got into the change of regime, after I had been
working as a surgeon for 10 years, and then
I was an MP in the Parliament for 8 years. I
was also the acting president of a party and I
have been the mayor of Gödöllő for 27 years.
I have always believed in what I did, and I
still do my job on that basis today. Theoretically we have a right wing government in
power, but I think they lead politics into a
dead end street, in spite of the fact that there
are good decisions on their side. We have to
turn back from the dead end street, because
at the end there is an abyss there.

konzervatív és baloldali érték is. De azt is
szeretnénk üzenni, hogy vége a klasszikus
jobb- és baloldali besorolásnak, ami az 1990es évek idején még így volt. Az emberek ma
már nem ebben a sémában gondolkodnak. A
tisztesség, a becsület, a szolidaritás nem jobbvagy baloldali érték, a korrupció pedig mindkét oldalon van, ahogy az látszik. A Fidesz
szerintem nem jobboldali párt a programját
és működését illetően. Valójában nincs jobboldali párt Magyarországon, csak a radikális
jobb van. 1994 óta a helyi Lokálpatrióta Klub
– integráló civil szervezet – jelöltjeként vagyok
polgármester. Ez a szívem legmélyebb ügye,
nem keveset dolgoztam a városért és a közösségért. A napi politikával olyan mértékben
foglalkozom, amennyiben sújtja az önkormányzatokat: elveszik a pénzét, az iskoláit, és
forrás nélkül kap feladatokat. Ilyenkor elmondom, hogy nem értek egyet ezekkel a politikai
döntésekkel. A szabadidőben végezzük a
pártmunkát, ahogy régen is, soha nem kevertem össze a két területet. Ma olyan szinten
vannak egymásnak ugrasztva a politikai szavazótáborok, hogy már egymást is gyűlölik.
Ezt szeretnénk megszüntetni, ahogy Gödöllőn tanultam. A település soha nem jobbvagy baloldali, az én feladatom integrálni és
jól együttműködni az emberekkel. Nem az a
lényeg, hogy hova húz az értékrend, hanem
hogy együtt vagyunk. Az országot illetően is
így gondolom. Lehet vitatkozni bizonyos kérdésekben, ez a nemzeti minimum, de a 80
százalék mindenki érdekét képviseli. Ezt az
integráló szerepet kell az új politikai erőnek
alternatívaként felmutatni. Nem tudom,
lesz-e erre kereslet, de nem akarom kidobni
az elmúlt 26 évet, amelyet ebben a szellemben
dolgoztam végig. Nem akarom behunyni a
szemem, és bólogatni arra, ami morálisan,
emberileg, érzelmileg, szociálisan és gazdaságilag vállalhatatlan.
PP Milyen visszajelzéseket kapott a
párt?
–– Meglepetésünkre elementáris erővel
reagáltak az emberek, több ezren. Ez a pozitív
visszajelzés megerősített, hogy politikai síkon
kell folytatni, mert csak ott van érdekérvényesítési lehetőség. A programunkat 65 konkrét javaslat alapján állítottuk össze és 12 pontban összefoglalva hirdettük meg idén március 15-én, nyilvánvaló történelmi utalással.
(www.újkezdet.hu) Rövidesen kiderül, hogy
lesz-e támogatottsága az Új Kezdetnek.
PP Mi az első pont?
–– A korrupció, a legsúlyosabb probléma,
zéró toleranciát hirdetünk ellene. Az Új Kezdet

alternative. During the 27 years I have been
at all levels of the system. Me and others
thinking likewise should have the goal and
the duty as patriots to introduce a competitive
political economic and social alternative. This
was the base for the Common Sense civilian
movement on the Internet, which has become
a party in 2016.
PP How is the party defined?
–– We are a moderate right centre party
which is open to cooperation and solidarity.
We apply for membership in the EPP. Of
course, among the voters and our members
there will be who think in a different way,
because everybody has some conservative and
some left wing values. But our message is that
the classification as right and left wing, which
was valid in the 1990s, is over. People do not
think in those terms any more. Decency,
honesty, solidarity are neither right nor left
wing values, and there is corruption on both
sides, as we can see. As far as its programme
and operation concerned, I think Fidesz is
not a right wing party. Actually there is no
right wing party in Hungary, only a radical
right one. Since 1994 I have been the Mayor
as the candidate of the LocalPatriot Club,
which is an integrating civil organisation.
This is a key issue closest to my heart. I have
worked rather a lot for the town and the community. I deal with daily politics as much as
it affects the local governments: their money
and schools are taken away and they get tasks
without any sources to use. That is the time
when I declare I do not agree with these political decisions. We do the work of the party
in our free time, as we did in the past. I have
never mixed the two fields. Nowadays the
groups of political voters are pushed against
each other in a way that they hate each other.
That is what I would like to put an end to,
just like the way I learned it in Gödöllő. A
settlement is never right or left wing. My task
is to integrate and cooperate with the people
well. It is not the point where your values take
you, but the fact that we are together. I think
it should be the same in the whole country.
We can debate about certain things, it is the
minimum of the nation, but 80% represents
everybody’s interest. This integrating role has
to be played by the new political force. I don’t
know if there will be any need for that, but I
don’t want to throw the past 26 years, which
I have worked through in this spirit, out of
the window. I don’t want to close my eyes and
nod to anything that cannot be tenable in
moral, human, emotional, social and economic terms.

PP What feedback has the party received?
–– We were surprised to see the strong reactions by thousands of people. This positive
feedback confirmed that we have to continue
on a political level, because that is the only
field to enforce our interests. Our programme
was written based on 65 concrete proposals
and we announced them in 12 points on 15th
March 2017, reflecting Hungarian history.
(www.újkezdet.hu) Soon it will turn out if
New Beginning has any support.
PP What is the first point?
–– Corruption is the most severe problem,
and we announce zero tolerance for it. New
Beginning is commencing an investigation
of wealth retroactively with those who have
been political and state leaders in the past 30
years. Although Fidesz previously said there
was no need of wealth examination in Hungary, because everything is all right. I think
they should account for the trust and the
wealth they made. The six questions regarding the initiative have already been submitted
to the election committee. We would like to
have it out regarding the management of public wealth.
PP Who have joined so far?
–– There are many worthy and trustworthy people among the mayors with professional qualities and experience who got into
their positions by the will and trust of the
voters, so they are members of the board. This
is a sound base. Their advantage is that they
work in the field and have everyday contact
with the people. We also have experts with
significant governing experience. The whole
apparatus will be introduced in October.
From May on we are organising thematic
conferences to cover the 12 points regarding
education, economy, energy policy – mentioning Paks2 – and environmental protection. In the autumn we will continue with
topics of healthcare, the social sector, the
youth, Hungarians’ moving abroad, freedom
of the press and the civil sector.
PP How new is the New Beginning?
–– A completely new thing is that decision
makers should be people who have experience in the field, but who are neglected by
politics. We do not want to set up a party of
ideology, but we have classic values. We do
intend to integrate, and to accept many
things. We would like to find real solutions
for the problems of healthcare and Hungarians’ moving abroad, because it is not enough
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vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez visszamenőleg azoknál, akik az utóbbi 30 évben politikai és állami vezetők voltak. Jóllehet a Fidesz
korábban kijelentette, hogy Magyarországon
nincs szükség vagyonosodási vizsgálatra, mert
minden rendben van. Szerintem pedig el kell
számolni a bizalommal és a felhalmozott vagyonnal. A kezdeményezésre vonatkozó hat
kérdést már be is nyújtottuk a választási bizottsághoz. Szeretnénk tiszta vizet önteni a pohárba
a köz vagyonával való gazdálkodással kapcsolatban.
PP Eddig kik csatlakoztak?
–– A polgármesterek körében sok értékes
és hiteles ember van, szakmai felkészültséggel
és tapasztalatokkal, akiket a választók akarata és bizalma helyezett pozícióba, ők a vezetőség tagjai. Ez nagyon fontos bázis. Előnyük, hogy a terepen dolgoznak és mindennapi kapcsolatban állnak az emberekkel.
Vannak jelentős kormányzati tapasztalattal
rendelkező szakembereink is. A teljes apparátus bemutatása októberben lesz. Májustól
tematikus konferenciákat rendezünk, leképezve a 12 pontot: az oktatás, a gazdaság, az
energiapolitika – Paks 2 okán – és a környezetvédelem kérdéseiben. Ősszel folytatjuk az
egészségügy, a szociális terület, az ifjúság, az

elvándorlás, a sajtószabadság és a civil szféra
témákban.

–– Igen, a 106 körzetből legalább 90-ben
lesz saját jelöltünk.

PP Az Új Kezdet miben akar újat?
–– Teljesen új, hogy azok kerüljenek a
döntéshozók közé, akiknek tapasztalatuk
van a terepen végzett munkában, a politika
mellőzi őket. Nem ideológiai pártot hozunk
létre, de klasszikus értelemben van értékrendje, hanem integrálni akarunk, sok mindent befogadni. Valós megoldást akarunk
találni az egészségügy, az elvándorlás problémájára, mert az nem elég, hogy valami nem
jó. Társadalmi párbeszéd kell és konzultáció
a szakmai szervezetekkel a közös megoldás
érdekében. Ilyen alacsonyan még soha nem
volt az érdekegyeztetés. Vissza kell hozni a
szakmaiság becsületét. Európában élünk,
lehet minden irányban kereskedni, de az
európai közösség tagjai vagyunk, s ez nem
lehet kérdés. Az EU kicsit lassú és bürokratikus, s ezt sokan kritizálják a tagállamok
közül is, de belülről, mint tag kell hatni. Az
is elég érdekes, hogy már közel két Marshallsegélyt kitevő (14 000 milliárd Ft) pénzt
kapott Magyarország és a magyar miniszterelnökkel lassan senki nem beszélget.

PP Terveznek koaliciót?
–– Korai a kérdés. Születésekor még nem
szoktak mennyasszonyt vagy vőlegényt keresni a csecsemőnek. Azon dolgozunk, hogy
minél esélyesebbek legyünk a választási küzdelemben.

PP Készülnek a jövő évi választásra?

PP Közel hárommillió ember bizonytalan, mert nincs kire szavazzon. Hogyan
érik el őket?
–– Jelenleg 40 százalék a választási hajlandóság, soha nem volt ilyen mélyen. 60 százalék
megy el szavazni, a 20 százalék komoly bázis,
őket kell megszólítanunk. Új, tiszta és nyitott
alternatívaként az ország legégetőbb problémáira akarunk megoldást kínálni. Fontos,
hogy a pártnak minden nap legyen üzenete, s
az emberek közé megyünk, ami nagy szervezést
igényel. Bízom benne, hogy sikeres lesz a menetrendünk. Amint a nyilvánosság elé léptünk
óriási és nagyon primitív lejárató kampányt
indítottak ellenem és a párt ellen. De én egész
életemben sportoltam, szeretem a kihívást, és
bármely világklasszissal is vívtam, mindig úgy
léptem a pástra, hogy győzni fogok.
Popper Anna

PP Nearly 3 million people are not sure
who they could vote for. How can You
reach them?
–– Currently the willingness to vote is
40%, which has never been such a low figure
before. 60% go to vote and 20% makes a
steady base, we have to address them. As a
new and clean alternative we would like to
offer solutions for the country’s most urgent
issues. It is important that the party will have

a message every day, and we would like to
mingle with people, which requires careful
planning. I do trust that our agenda will be
successful. As soon as we stepped in front of
the public, a huge primitive discrediting campaign was begun against me and my party.
But I have been doing sports all my life, I like
challenges, and whichever great fencer I had
to fight with, I always entered the piste with
the thought that I would win.

to say that something is not good. A dialogue
of the society is needed and consultations
with professional organisations to find common solutions. Reconciliation of interests has
never been so low. Expertise should be appreciated again. We live in Europe, we can
trade in all directions, but we are a member
of the EU, which cannot be questioned. The
EU is a little be slow and bureaucratic, and
many criticize it even from the member
states. Yet, we have to have an impact from
the inside as a member state. It is also very
interesting that Hungary has received nearly
twice the amount of the Marshall aid (HUF
14,000 billion) and there is hardly anyone
who would talk to the Hungarian Prime
Minister.
PP Are you preparing for next year’s
elections?
–– Yes, out of 106 districts we will have our
own candidates in at least 90.
PP Are You planning to form a coalition?
–– It is too early to ask. At birth one would
not start looking for a bride or a groom for
the baby. We are working to have as good a
chance as possible.
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