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SZILÁGYI
TAMÁS JÁNOS

„Kőszegtől Celldömölkig
is csak összefogással
győzhetjük le
a Fideszt!”
Részletek az 5. oldalon

DK: Ingyenes tesztet
mindenkinek!

9 éves lett a
Demokratikus Koalíció

„Kultúrországban ilyet
nem illik csinálni”

A DK szerint, ha lezárásokat fognak
bejelenteni, azért a kormány lesz
a felelős, hiszen ingyenes és széles körű
teszteléssel mindez elkerülhető lenne.
‒ 3. oldal

A párt egy online rendezvénnyel ünnepelte születésnapját, Gyurcsány Ferenc
pedig egy videóban mesélte el, hogyan
vált a DK az ellenzék vezető erejévé.
‒ 6. oldal

Koltai Róbert az Európai Magyaroknak adott interjújában többek között
arról is beszél, hogy miért ért egyet
a színművészeti egyetem hallgatóival.
‒ 9. oldal
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DK: Ingyenes tesztelést akarunk,
nem lezárásokat!
A járványügyi szakemberek az egész világon egyetértenek abban, hogy ha egy ország nem akar leállni és kijárási
korlátozásokat bevezetni, akkor elemi érdeke, hogy minél többet teszteljen. A széles körű tesztelés és a korlátozások
elkerülése között nagyon is logikus az összefüggés: a kormányok csak akkor tudják az ellenőrzésük alatt tartani
a járvány terjedését és működésben tartani az országot, ha minden fertőzöttet, és a fertőzöttek fertőzött
kontaktjait is kiszűrik és karanténba küldik.

Magyarországon valami egészen más
történik, mint Európa más országaiban.
Abban minden ország hasonlít,
hogy mindenáron el akarja kerülni
a tavasszal látott, súlyos gazdasági
károkat okozó korlátozásokat. A kérdés
az, hogy mit tesznek ezért a valóságban,
és mennyire képesek felpörgetni
a tesztelési kapacitásukat. Mellbevágó
adat, hogy a magyar kormány ezer főre
vetítve a legkevesebb tesztet végzi egész
Európában. Miközben tehát a kormány
azt mondja, hogy „Magyarországnak
működnie kell”, éppen ennek az
elsődleges feltételét nem teremti meg:
a tömeges tesztelést és a fertőzöttek
kiszűrését.
Miközben azt látjuk, hogy a legtöbb
európai országban gyorsabban jutunk
– és általában ingyen – koronavírusteszthez, mint egy gyorséttermi
sajtburgerhez, Magyarországon 19 500
forintot kell kifizetni egy több napos,
akár hetes várakozással járó tesztelésért.
Fertőzöttek százai, ezrei, de akár tízezrei
is terjeszthetik akaratukon kívül

arra, hogy a kormány előbb vagy utóbb
súlyos korlátozásokat fog bevezetni.
Gyurcsány Ferenc világosan fogalmazott
a Facebookra feltöltött videójában:
„Éppen
azért
kell
ingyenes
koronavírusteszt
mindenkinek,
hogy ne álljon le az ország. Hogy
ne kelljen otthoni karanténba
vonulnunk, ha kérdéses, hogy
fertőzöttek vagyunk-e, hanem
derüljön ki az igazság, és élhessük az
életünket, ha egészségesek vagyunk.
Nem lehet sem az oktatást, sem
a gazdaságot karanténba zárni,
mert az végül sokkal többe fog
kerülni, mintha mindenkit ingyen
leteszteltünk volna! A kevés teszt
az ország lezárásához vezethet, ezt
a vírust azért, mert nem engedhetik meg kockáztatja a kormány, amikor nem
maguknak a húszezer forintos tesztet, teszi ingyenessé és bárki számára
így nem is tudják, hogy fertőzöttek. elérhetővé a koronavírusteszteket.”
Az ország mára tele van horror- A kérdés tehát nagyon egyszerű:
történetekkel: sokan számolnak be széles körű és ingyenes tesztelés, vagy
arról, hogy hiába vették fel a kapcsolatot korlátozások és az ország lezárása. Vagy
háziorvosukkal vagy a járványüggyel, ez, vagy az, középút nincs. A tények
azt a választ kapták, hogy a kontaktokat azt mutatják, hogy míg a DK ingyenes
már nem is tesztelik, mert nincs rá tesztelést követel, addig a kormány – még
kapacitás. Mintha a kormánynak nem ha nem is vallja be nyíltan – valójában
is lenne érdeke, hogy kiszűrje a fertőzöt- a korlátozások mellett teszi le a garast.
teket és hagyja élni az egészségeseket, Hiszen az egész nyár a rendelkezésükre
ezzel működésben tartva az oktatást állt, hogy felkészítsék a járványügyet
és a gazdaságot, nem is beszélve a tömeges tesztelésre, ők valamiért
az egészségügyi kapacitások kíméléséről. mégsem tették ezt meg. Csak az a kérdés,
A magyar ellenzékből ma a Demokra- hogy miért nem: annyira hozzászoktak
tikus Koalíció követeli a leghangosab- már a kitalált ellenségek legyőzéséhez,
ban, hogy legyen mindenki számára hogy egy valódi kihívás kezelésére ma
elérhető és ingyenes a tesztelés, méghozzá már teljesen alkalmatlanok, vagy nagyon
mindenféle megkötések és feltételek is tudatosan hagyták elszabadulni
nélkül. Az ok nagyon egyszerű: csak a járványt, hogy a korlátozások örve alatt
akkor nem lesznek kijárási korlátozások, majd fideszes oligarchák vásárolják fel
ha megfelelő kontaktkutatással és a tönkrement magyar vállalkozók üzleteit
tömeges teszteléssel kiszűrik a társada- és cégeit? E kérdés megválaszolását
lomból a fertőzötteket. Ha ez nem azonban mi már az olvasó fantáziájára
történik meg, akkor felkészülhetünk bízzuk. − Európai Magyarok
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Fotó: Cryptographer

Oligarchák húzhatnak
hasznot a korlátozásokból?

Kormányzati
szakértő:

Miközben a kormány kézzellábbal tagadja a nyilvánvalót,
hogy Magyarország túl kevés
koronavírustesztet
végez,
az igazságot az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
egyik szakértője ismerte el.
Oroszi Beatrix kerek-perec
bevallotta, hogy „menne
még följebb a járványgörbe,
de a tesztelési kapacitásunk
elérte a felső határát”.
A szakértő azt is elismerte,
hogy éppen a kevés teszt jelenti
a legnagyobb veszélyt az ország
működésére nézve, ha ugyanis
nem tudják követni a fertőzés
terjedését, akkor „előbbutóbb nem marad más, mint
a korlátozó intézkedések
és az ország lezárása”.
− Európai Magyarok

Fotó: ezalenyeg.hu

a kevés teszt
korlátozásokhoz vezet

A második hullám elején senki sem értette, hogy mi szükség a teljes határzárra
akkor, amikor a szakemberek szerint már rég itt volt a vírus az országban.
A választ pár hete tudhattuk meg: a Bloomberg robbantotta a hírt, miszerint
Orbán Viktor környezetéből érkezett vételi ajánlat a határzár miatt súlyos
károkat elszenvedett ferihegyi repülőtérre. A határok lezárása tehát éppen arra
hivatott lehetőséget nyitni, hogy a Fidesz oligarchái akár meg is szerezhessék
a Budapest Airportot, méghozzá nyomott áron.
De nem ez volt az egyetlen példa arra, hogy a járvánnyal és a korlátozásokkal
a fideszes oligarchák jártak jól. A gyenge forinttal a Matolcsy György vezette
jegybank tett szert fél év alatt több mint 200 milliárd forintra, a leginkább
a turizmust sújtó tavaszi korlátozások után pedig a Fidesz szállodamoguljai,
Mészáros Lőrinc és Tiborcz István kaptak milliárdos állami támogatásokat. Vajon
most azért nem tesztel a kormány, hogy a majd elkerülhetetlennek bemutatott
közelgő korlátozásokból ismét a fideszes oligarchák húzzanak hasznot?
− Európai Magyarok

Magyarország csak harmadannyit tesztel,
mint a WHO szerint kellene

Arra vonatkozóan, hogy egy
országban mi számít elegendő
tesztnek a járványban, az Egészségügyi
Világszervezet, azaz a WHO állított
fel egy protokollt. A WHO ajánlása

szerint annyit kellene tesztelni, hogy
a pozitív tesztek aránya ne lépje át az
5%-ot, azaz akkor elegendő a tesztelés
egy országban, ha minden pozitív
tesztre 19 negatív jut. A kormány
államtitkára, Orbán Balázs ezzel
kapcsolatban pár hete egyenesen
azt állította, hogy „nemzetközi
összehasonlításban háromszor annyit
tesztelünk, mint a WHO-protokoll”.
A valóság azonban ennek épp
az ellenkezője: a hivatalos adatok
szerint az elmúlt hetekben a pozitív
tesztek aránya nemhogy az ötöt,

hanem már a 15%-ot is átlépte.
Magyarán szólva nem háromszor
annyit,
hanem
harmadannyit
tesztelünk, mint kellene. Márpedig
ez nagyon nem mindegy, amikor
a tesztelés az egyetlen megelőzése
a korlátozásoknak, és éppen a WHOprotokoll betartása kellene ahhoz,
hogy az ország ne veszítse el az irányítást
a járvány terjedése felett. Mintha csak
a jereváni rádió mondta volna, de
ugye tudjuk, hogy nem mindegy:
osztogatnak vagy fosztogatnak.
− Európai Magyarok
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A magyarok harmada
veszíthette el a munkáját
a válságkezelés hiánya miatt

Az már tavasszal, a koronavírus-járvány
első hullámának idején kiderült, hogy az
Orbán-rezsim arra is alkalmatlan, hogy
megvédje az embereket a járványtól.
Orbán Viktor még
korábban úgy
fogalmazott: a koronavírus-járvány
második hulláma a halálozások számáról fog szólni, és a védekezés sikerességét nem az alacsony fertőzöttségi
számokban, hanem a megmentett
életek számában lehet majd mérni. Az
alapján, hogy a magyar elhunytak száma
már közel egy hónapja átlépte az ezret,
a miniszterelnök elbukta a vírus elleni
védekezést. A Demokratikus Koalíció
ezért figyelmeztetett már jóval korábban
is, hogy csak a széles körű, mindenki
számára elérhető, ingyenes teszteléssel
működhet az ország, Orbánék ezt meg
sem hallják.
A friss adatok szerint Magyarország áll
szinte a legrosszabb helyen Európában
a lakosság számára vetítve a halálozások
tekintetében. Az Orbán által korábban
labornak titulált Ausztriában esik
a legtöbb tesztelés egymillió főre vetítve,
aminek köszönhetően kontrollálni
tudják a járvány terjedését, és arányaiban
kevesebb az elhunyt. Ezzel szemben
Magyarországon jóval kevesebb tesztet
végeznek el, a járvány pedig sajnos simán
terjed, a halottak száma megdöbbentően
magas, és egyre nőnek a gyászos rekordok.
− Európai Magyarok

Szerte a világon hatalmas károkat okozott a koronavírus-járvány gazdasági
szempontból is. Vállalkozások mentek tönkre, munkavállalók kerültek
utcára, ám míg Európa más országaiban azt láttuk, hogy az állam igyekszik
segíteni a munkájukat vesztett embereknek keresetük nagy százalékának
megtérítésével, vagy a vállalkozásoknak talpra állni, a családoknak pedig
különböző juttatásokat folyósítanak, Magyarországon nulla forint járt
a bajbajutottaknak.
A Demokratikus Koalíció már áprilisban, a nagy gazdasági bajok
előtt közzétette húszpontos válságkezelő csomagját. Ebben kiemelt
helyen szerepelt a munkavállalók, családok, vállalkozások megsegítése,
melyre futotta is volna a kormánynak az Európai Uniótól kapott
eurómillárdokból. A kormány akkor csuklóból söpörte le a DK
javaslatait az asztalról, ennek pedig meg is lett a következménye.
A legnagyobb kárt a munkahelyvédelem elalibizése okozta. Amíg
másutt az államok mindent megtettek a munkahelyek megtartásáért
– volt, ahol a bérek 70-80 százalékának kifizetését is átvállalták a
munkáltatóktól –, addig itthon csak egy bürokratikus, nagyon szűk
körnek elérhető, minimális állami bérpótlékra futotta, ami meg is
szűnt augusztus végével. Egy uniós felmérés szerint ebben az időben
a magyarok harmada veszítette el részben vagy egészben a munkáját.
A válságkezelés elmulasztása persze nemcsak magyarok százezreinek
sorsában mutatkozott meg, hanem a gazdasági adatokban is: a magyar
gazdaság a második negyedévre közel 14%-kal esett vissza, ezzel pedig
hivatalosan is a magyar kormány kezelte legrosszabbul a válságot.
Ha mindez nem lett volna elég, a gyenge forint is megtette a hatását,
Európa-rekorderré téve a magyar inflációt.
A válságkezelés kormányzati elmulasztása tehát a lehető legsúlyosabb
következményekkel járt az országra nézve, és egyelőre nem látszik a fény az
alagút végén. − Európai Magyarok

Fotó: Antonio Guillem

Fotó: Alexandros Michailidis

Orbán Viktor
mércéjével is
kudarcot vallott
a vírus elleni
védekezés
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SZILÁGYI
TAMÁS JÁNOS
Vas megye,
2. választókerület

ÖSSZEFOGÁS — 5. oldal

Szilágyi Tamás János: Kőszegtől
Celldömölkig is csak összefogással
győzhetjük le a Fideszt!
Szilágyi Tamás János 20 éves egyetemi hallgatóként, 2019 óta a Demokratikus
Koalíció önkormányzati képviselője vagyok Hegyfalun. Itt nőttem fel, itt
ismerkedtem meg a politikával. Mindig is érdekelt az emberek problémája,
szívesen segítettem, ahol tudtam. Általános iskolai tanulmányaimat Hegyfalun és
Bőben folytattam, középiskolába Csepregre, a Nádasdy Tamás szakgimnáziumba
jártam, ahol közgazdaságot tanultam, és a Diákönkormányzat elnöke lettem. Itt
belekóstolhattam abba, milyen is valóban kiállni másokért, segíteni másoknak.
2020 nyarán megalapítottuk a DK ifjúsági szervezetét, a Demokratikus Lendületet,
melynek elnökségi tagja lehettem. Jelenleg Sopronban, a Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Karon tanulok gazdálkodás és menedzsment szakon.
Templomba járó keresztény ember vagyok. Szabadidőmben néptáncolok, részt
veszek az egyetem hagyományőrző szakestjein, mivel különösen fontosak számomra
a hagyományok és az ország szeretete. Szeretek beszélgetni a emberekkel, főleg az őket
érintő problémákról, hisz feladatomnak tűztem ki, hogy elsősorban a körzetemben
élők főbb gondjait kell orvosolni. Így az egyik legnagyobb problémát az egészségügyi
és szociális szférában látom: hiszem, hogy akire rábízzuk a szeretteinket, többet
érdemelnek havi 150-200 ezer forintnál! Megérdemelnék a tisztes, rendszeres orvosi
ellátást! Az oktatásban szintén lenne mit helyrehozni: a körzetben tönkretették a
technikumokat, emiatt van olyan iskola, ahol egyszerre 3-4 pedagógus állt fel és
hagyta ott a szakmáját. Ezek a valós problémák! Mert mit ér egy felújított járda, ha
a busz- és vonatmenetrend pocsék? Mit ér az egészségügyi és a szociális szféra, nem
különben az oktatás, ha mindegyik romokban hever?
Személyes küldetésemnek tekintem, hogy az ellenzék itt, Vas megyében is teljes
összefogással és egyetlen közös jelölttel szálljon harcba a Fidesz ellen a 2022-es
országgyűlési választáson. Hiszem, hogy csak teljes ellenzéki összefogással;
közös listával, mindenütt közös képviselő-jelöltekkel, közös programmal és
közös miniszterelnök-jelölttel válthatjuk le ezt a kormányt és építhetjük fel
a szabad, európai Magyarországot! − Európai Magyarok

HA TE IS EGYETÉRTESZ,
ÍRJ ALÁ A TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁSÉRT!*
* A teljes ellenzéki összefogásért indított petíciónkat aláírhatod személyesen a DK irodáiban, vagy a DK utcai
kitelepülőpultjainál, interneten keresztül az osszefogas.dkp.hu oldalon, vagy a QR-kód segítségével.
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6. oldal — POLITIKA

Kilenc év sikere:
így ünnepelt
a Demokratikus
Koalíció

Az ellenzéki pártok
beérték a Fideszt, a DK-nak már
egymillió szavazója van

Idén 9 éves a Demokratikus Koalíció.
A járványhelyzet miatt a nagy ünneplés
elmaradt, a párt online rendezvényt tartott.
A múltidézésben Gyurcsány Ferenc
nemcsak arról beszélt, hogyan alakultak
meg, hanem hogyan lett majd 10 év alatt
a DK a legnagyobb ellenzéki párt. A volt
miniszterelnök szerint a sikerük abban rejlik,
hogy következetesen politizálnak, és nem
hezitálnak szembemenni Orbán rendszerével.
A pártelnök hisz abban, hogy nagy küzdelem
árán ugyan, de közösen lehet egy mindenkire
vigyázó Magyarországot teremteni, a nemzet
pedig újra haza lesz – zárta ünnepi videóját.
− Európai Magyarok

Rekorderős a DK, az ellenzéki pártok között hónapok óta tartja vezető
pozícióját. A Závecz Research felmérése szerint a biztos pártválasztók
18%-a szavazna a Demokratikus Koalícióra. Ez a DK eddigi legjobb
eredménye. Nemcsak egyre többen vannak, hanem ha kell, könnyen
aktivizálható is a párt tábora. A kutatás szerint a DK-szavazók 61%-a
biztosan elmenne szavazni, ha most lennének a választások.
Nemcsak a DK növekszik egyre jobban, a kutatás szerint az ellenzéki
pártok együttvéve is sokat erősödtek. A ZRI felmérése azt mutatja,
hogy az ellenzéki pártok együttesen beérték a Fideszt, a kormánypárt
már csak hibahatáron belüli mértékben erősebb az ellenzéknél. Még
ennél is biztatóbb adat, hogy egy ellenzéki, közös listára szavazók
aránya 6 százalékkal nagyobb, mint az együttműködésben résztvevő
hat párt összeadott szavazati aránya. Vagyis ez azt jelenti, hogy közös
indulással a most még bizonytalan szavazókat is meg lehet szólítani.
− Európai Magyarok

Dobrev Klára:

Magyarország újjáépítése akkor lehetséges, ha összefogunk
Közös lista, közös győzelem. Nemcsak
Ön, hanem az ellenzéki szavazók
többsége is hisz ebben. Ez egy jól
hangzó PR-akció vagy győzelmi
stratégia?

Fotó: Dobrev Klára

A közös lista kulcs a közös győzelemhez,
és örülök, hogy ezt már az ellenzéki
szavazók óriási többsége is így látja.

Nézze, a tavaly őszi, önkormányzati
választás megmutatta, le lehet váltani
a Fideszt. Ahol összefogtunk, győztünk.
Azóta pedig azt is bizonyítottuk, hogy
az önkormányzatokban képesek vagyunk
hatékonyan együtt dolgozni.

Tényleg képesek erre?
Abszolút hiszek ebben. Sokfélék vagyunk,
de mindannyian egy demokratikus,
igazságos Magyarországot szeretnénk.
Ebben egységesek vagyunk. Az elmúlt
választásokból mindenki megtanulta:
Miért olyan biztos abban, hogy a Magyarország újjáépítése akkor lehetséges,
ha összefogunk.
közös indulással biztos a győzelem?
Az
erőinket
csak
így
tudjuk
a
leghatékonyabban
koncentrálni
Orbánék ellen. A kormánypártok úgy
alakították a választási rendszert, hogy ha
egy fideszessel szemben kettő vagy több
ellenzéki indul, akkor mindig a fideszes
fog győzni. Azonban arra még a Fidesz
sem számított, hogy képesek vagyunk
összefogni.

Hogyan jöhet létre a teljes ellenzéki
indulás?
A pártok vezetői elkötelezték magukat
a közös jelöltek mellett, gőzerővel készül
a közös program. A következő időszak
nagy feladata lesz, hogy megállapodjunk
a közös listáról. A sikert nem adják ingyen,
iszonyúan sok munka vár ránk, de csak
közösen győzhetünk. − E.M.
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Munkanélküliek
százezrei
maradtak állami
segítség nélkül
Miközben Európa legtöbb országában
megvédték a gazdaságot, hazánkban
több százezer munkanélkülivé vált
magyart hagyott cserben a kormány.
Molnár Csaba, a DK alelnöke
szerint Orbán Viktor a járvány előtt
becsületesen dolgozókat árulta el,
amikor nem védte meg a munkahelyeket, majd nem hosszabbította
meg a 3 hónapos álláskeresési
járadékfizetést. „Messze még a gödör
alja, de a magyarokat már a válság
kezdetén cserbenhagyta a kormány”
– mondta el Molnár Csaba, aki
képünkön a színművészetis hallgatók
melletti kiállás jegyében beszélt pirosfehér sávos nyakkendőben az Európai
Parlamentben. − E.M.

Miután a kormány hetek óta azzal
haknizott a propagandasajtóban,
hogy Magyarország lélegeztetőgépnagyhatalom lett, kiderült, hogy
a berendezésekhez a szakorvosokat
és a szakápolókat sem biztosították.
Nemrégiben két budapesti kórház is
azt jelezte, hogy nem tudják fogadni
a lélegeztetőgépekre szoruló betegeket,
mert nincs elegendő szakember
az ellátás folytatásához.
Dr. Komáromi Zoltán, a DK
egészségügyi szakpolitikusa szerint
a nyáron lett volna lehetőség arra,
hogy az ápolókat célirányosan
átképezzék
a
koronavírusos
betegek ellátására, ehelyett azonban
a járóbeteg- és szakellátásból
vezényelnek át szakképzett nővéreket

Fotó: 2p2play

Hiába a
lélegeztetőgép,
ha nincs, aki
működtesse

és szakorvosokat. A háziorvos szerint
ez a szakrendelések szünetelését és
a kórházi várólisták megnövekedését
fogja okozni. „Napról napra
újabb csúcsokat dönt a járvány
miatt
elhunytak
száma,
miközben a betegek ellátását
csak több száz egészségügyi
szakember átvezénylésével, napi
utaztatásával tudják megoldani:
ez nem hiba, hanem bűn, sőt:
a magyar lakosság látványos

elárulása is” – jelentette ki
dr. Komáromi Zoltán. A háziorvos
elkeserítőnek nevezte, hogy egy
friss felmérés szerint az egészségügyi
szakdolgozók harmada elhagyná
a szakmáját, tíz százalékuk pedig
az országot is. Ugyanakkor nem csoda,
hogy az egészségügy az összeomlás
szélén tántorog, hiszen az Orbánkormány 10 éve hagyja kivándorolni
az orvosainkat és ápolóinkat – tette
hozzá a DK politikusa. − E.M.
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„A munkám
olvasó után a lakásomat
is

el fogom veszíteni”

Végső
kétségbeesésemben
ültem le megírni ezt a levelet.
Tavasszal nekem is, mint sok
százezer magyarnak, felborult
az életem. A koronavírusjárvány
kezdetén
még
reménykedtem, hogy minden
rendben lesz, de az álmaim
gyorsan
szertefoszlottak.
Elbocsájtottak,
pedig
a
főnököm mindent megtett,
tudom, hogy nem volt
választása. Próbáltam túlélni,
volt egy kicsi tartalékom,
de az gyorsan elmegy, ha az
ember enni akar. Jelentkeztem
az álláskeresési járadékra is,
három hónap után persze
már azt se kapom. Van egy
picike lakásom, nagy nehezen
vettem, hitel is kellett hozzá,
de legalább az volt. És most,
a hónapok óta tartó szorítás
után jött az igazi hideg zuhany.
Nekem
nincs
családom,

gyerekem, rám nem vonatkozik
a hiteltörlesztési moratórium
meghosszabbítása. Képtelen
leszek
munkanélküliként
fizetni a hitelt. Nincs tartalékom, nem lesz lakásom, életem.
Tönkrementem.
Piroska
Írjon nekünk Ön is!
forrodrot@europaimagyarok.com

Matolcsyék válságkezelése:

padlón a forint,
elszabadultak az árak
Már októberben 365 forint fölé kúszott
az euró árfolyama, így megint a negatív
rekord közelébe került a magyar fizetőeszköz.
A forint folyamatos mélyrepülése miatt
pedig egyre többet és többet kell fizetnünk
a boltokban az élelmiszerért, vagyis további
keserves hónapok várnak a magyarokra.
Varju László, a DK országgyűlési képviselője
szerint Orbánék és Matolcsy nullás
válságkezelése vezetett oda, hogy a forint
ilyen tragikusan meggyengült. „Ahhoz,
hogy az ország túlélje a gazdasági
válságot és mihamarabb kilábaljon
a gödörből, erős forintra, józan
gazdaságpolitikára és érdemi válságkezelésre lenne szükség” – figyelmeztetett
a DK képviselője. − Európai Magyarok

Fotó: Brian A Jackson

Újabb hátborzongató pedofilügyet
próbált meg eltitkolni a Fidesz
Október elsején hozta nyilvánosságra
Óbuda ellenzéki vezetése azt az elképesztő pedofilügyet, ami fél éven belül már
a harmadik ilyen eset volt a Fidesz berkein
belül. Ezúttal azonban nem a külügy,
hanem a III. kerület volt kormánypárti
vezetése próbált meg eltussolni egy
botrányt, mégpedig azt, hogy egy óbudai
óvónő pornográf felvételeket készíthetett
a rá bízott kisgyerekekről. A kerület
új, ellenzéki vezetése természetesen
meghozta a szükséges intézkedéseket
a gyerekek védelmében, és mindenre
kiterjedő vizsgálatot folytatott le
az ügyben, amiből kiderült: Bús Balázs
és a fideszes vezetés nemcsak, hogy
tudott a történtekről, de aktívan tett

is azért, hogy mindez ne derüljön ki.
Sőt: az óvodapszichológusok számát is
csökkentették az érintett intézményben,
nehogy a gyerekek beszélni kezdjenek.
Vadai Ágnes, a DK frakcióvezetőhelyettese az eset kapcsán kijelentette:
ez vérlázító és gyomorforgató, ilyennek
soha nem lett volna szabad sehol
megtörténnie a világon. A képviselő
hozzátette, hogy írásbeli kérdéssel
fordul a legfőbb ügyészhez: mi lesz
a következménye annak, hogy Bús
Balázs még óbudai polgármesterként
eltitkolta ezt a pedofilügyet, illetve
nyomoznak-e az ügyet eltussoló
fideszesek
után
az
ügyben?
− Európai Magyarok
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Koltai Róbert az SZFE-ről:

Íme Columbo
felesége

Fotó: Nyugat.hu

Fotó: Tinseltown

„Kultúrországban
ilyet nem illik csinálni”

Kéz- és lábnyomot hagyott a Nagymező utcában Koltai Róbert, miután
a Halhatatlanok Társulatának tagja lett. Nála ez „rutin”, hiszen mégiscsak
a Sose halunk meg rendezőjéről van szó.
Hogyan fogadta a hírt, hogy bekerült a klasszikusok csapatába?
Megtiszteltetésként élem meg. Felemelő érzés, hogy egy mindenféle
világnézetű zsűri választott meg. Annak pedig külön örülök, hogy
Benedek Miklóssal együtt kaphattam meg ezt az elismerést. Lehet, hogy
volt értelme a 170 színházi szerepnek, a sok filmnek és dalnak.
Most mutatták be Zalaegerszegen a Sose halunk meg musicalváltozatát. Hogy sikerült a premier?
Pár percig aggódtam, hogy a nézők a maszk miatt esetleg feszélyezettek
lesznek, de csodásan ment minden. Egy nagyszerű, tehetséges csapat vitte
színre a darabot, amelyet Gaál Ildikóval közösen rendeztünk. Dés László
barátom, egyben legnagyobb kritikusom is elégedett volt. Márpedig,
ha ő nem fukarkodik a dicsérő jelzőkkel, akkor tényleg van okunk
az örömre. A járvány ellenére igazi ünnep volt.
Manapság sok a megmondó ember. Gondolt arra, hogy újra üzembe
helyezze az Illetékes elvtársat?
Az önálló estemen még előjön, hogy a közönség kérdezhet. De annyi a vers,
az anekdota, a dal, hogy azoké a főszerep. Nem is érezném aktuálisnak,
van elég illetékes mindenre.
Mit gondol a szímművészetis hallgatók erős üzeneteiről, akciójáról?
Örülök, hogy ilyen fiataljaink vannak. Bár megpróbálják, de akik akarják,
a szakmát nem tudják kétfelé osztani. Akikben hittem, akikre felnézek,
ebben az ügyben ugyanazon az oldalon állnak. Nem is lehet máshol állni.
Kultúrországban ilyet nem illik csinálni.
Úgy érzem, alapvetően jól van a bőrében.
Igen. Sok feladat megtalál, és készül harmadik könyvünk is. A Sose halok
meg? és Az én kabarém után jön a Végszót adok-veszek, Gaál Ildikóval
dolgozunk rajta. − Európai Magyarok

A világ egyik leghíresebb krimisorozatának egyik visszatérő poénja
volt, hogy Peter Falk, Columbo
hadnagyként
állandóan
emlegeti
a feleségét, de sosem bukkan fel
egyetlen képkocka erejéig sem. Pedig
Falk nagyon is nős volt, sőt felesége
a sorozat több részében is szerepelt.
Shera Danese és Peter Falk 34 éven át
élt boldog házasságban. Falk korábbi
házasságából két lány született, Danese
mellett volt azonban igazán boldog
– „annak ellenére”, hogy a sorozat
filmjeiben többször is elkapta mint
bűnöst, vagy szembesítette, mint tanút.
Szerelmük annyira erős volt, hogy
sírjára ezt a feliratot vésték: „Én nem
itt vagyok, hanem otthon Sherával.”
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Fotó: Wikipedia

85 éves
lenne
Antal Imre

Zongoraművész, showman,
konferanszié és színész.
A magyar televíziózás sztárja.
Egyedül élt az édesanyjával,
akinek elvesztését soha nem
tudta feldolgozni.
Egy mozgásszervi betegség
miatt adta fel zongoraművészi
álmait. Később lett gyógyszer
a bajára, de nemet mondott
a kezelésre, mert attól félt,
soha nem tudná úgy játszani
Chopint, mint korábban.
− Európai Magyarok

Gerendás Péter:

Vírus idején is születnek dalok
Nem könnyű ma a művészek élete. A
kultúra szereplőit megviseli a fellépési
lehetőségek hiánya. Gerendás Péter
zeneszerző-előadóművész
azonban
pozitív élményekről is be tud számolni.
Hogyan látja a művészvilág helyzetét
a jelenlegi viszonyok között?
Nagyon
megszenvedi
mindenki
a
koronavírus
okozta
válságot.
Értékelendő a segítő szándék, de
nagyfokú aránytalanság alakult ki,
pedig a művészeket egyformán kellene
támogatni. Nem egy arra kijelölt ember
döntése alapján kéne dönteni, hogy ki
mennyit érdemel. A művészet megítélése

Fotó: Wikipedia
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szubjektív, ízlés kérdése, amiről mint
tudjuk, nem érdemes vitatkozni.
De mindenkinek be kell vásárolni
nap mint nap, persze ez mindenkire
vonatkozik, nemcsak a művészekre.
Ön hogyan vészeli át ezt az időszakot?
Több állandó fellépési helyem volt
nyáron a Balaton partján, de ez nem
mindenkinek adatott meg.
Mit szól a színművészetis hallgatók
kitartó akciójához?
Autonómiát
követelnek,
nem
zsarolhatók, nem megvesztegethetők.
Tetszik, hogy kiállnak rangos, félreállítani
akart művészek mellett. És ne feledjük, a
forradalmakat mindig fiatalok indították
el. Már így is nagy dolgot visznek és vittek
végbe.
Amikor nem könnyű művésznek
lenni, hallgat a múzsa is?
Sosem éreztem alkotói válságot. Most
is születnek új dalok, kétlemeznyi
anyag vár megjelenésre. És az önkéntes
karanténnak is megvan a maga előnye:
Ruben fiammal sokszor összekaptunk az
iskola miatt, ez az időszak összekovácsolt
minket, vicces videókat készítünk együtt.
Elkezdtem itthon kiflit sütni. Aggódom
is a fogyókúrám miatt. − E.M.

40 éve tart
a rock and roll party
Ma sincs olyan házibuli,
ahol ne táncolnának
a Csókkirály, a Micsoda
buli, a Gyere, gyere Juli,
a Meghalok, hogyha rám
nézel című dalokra. 1980ban szinte véletlenül jelent
meg a Hungária Rock and
roll-party című albuma.
1979-re a Hungária
mélypontra
került.
Végül egy nyugat-berlini
élmény
adta
Fenyő
Miklósnak az ötletet,
hogy jöjjön a zselézett

haj, a pöttyös szoknya és
a régi idők tánczenéje.
Dollyra, régi ismerősére
a
mentőszolgálat
t e le fon köz p ont já b a n
talált rá. A lemezről Erdős
Péter, a Hungaroton
popcézárja hallani sem
akart. Végül a nyaralása
idején vették fel az
albumot. A Rock and
roll-partyból egy év alatt
félmillió példány fogyott
– és ma is imádják az
emberek. – E.M.
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HOROSZKÓP
q
KOS

(III. 21.–IV. 20.)

c
BIKA

(IV. 21.–V. 20.)

o

IKREK
(V. 21.–VI. 21.)

s
RÁK

(VI. 22.–VII.22.)

m

OROSZLÁN
(VII. 23.–VIII. 23.)

a

SZŰZ
(VIII. 24.–IX. 22.)

k

MÉRLEG
(IX. 23.–X. 23.)

e

SKORPIÓ
(X. 24.–XI. 22.)

g

NYILAS
(XI. 23.–XII. 21.)

u

BAK
(XII. 21.–I. 20.)

w

VÍZÖNTŐ
(I. 21.–I. 19.)

i

HALAK
(II. 20.–III. 20.)

Nehezen bírod a bezártságot, pedig nem kell, hogy
mindenből kirekeszd magad. Találd meg minden helyzetben a pozitívumot: olvass, sportolj,
filmezz sokat! Tested és lelked hálás lesz érte.

GASZTRO & ASTRO — 11. oldal

GYURCSÁNY
a konyhában

Itt az ősz, ideje felhagyni a nyári léhaságokkal!
Ne feledd, hogy a tél közeledtével ugyanúgy
felelős vagy a testedért és a jó közérzetedért, mint
a strandon. Elég a henyélésből, irány edzeni!
Egy kellemes séta a pároddal, egy forró tea egy jó
könyvvel most többet használ, mint a világ öszszes karrierlehetősége vagy határidős munkája.
Ne feledd: te teremted meg saját boldogságodat!
Mindig is nehezen bírtad a változásokat, és
a nyárból szeles őszbe forduló időjárás mindennél
jobban megvisel. Pedig te döntesz: vagy begubózol,
vagy a magad hasznára fordítod a helyzetet.
Már nincsen sok hátra ebből az évből, most nem
szabad feladni! Szorítsd össze a fogaidat, és vágj
bele az utolsó nagy kihívásba, hogy nyugodtan
pihenhess majd a karácsonyi ünnepek alatt!
Itt az ideje, hogy behozd magad, a csillagok
állása most különösen kedvez ennek! Ne félj
a munkától, mostani erőfeszítéseid hamarabb
meg fogják hálálni magukat, mint gondolnád!
Sokszor úgy érzed, mintha a világ esküdött volna
össze ellened. Pedig csak annyi történt, hogy
a nyár elmúltával sokkal érzékenyebb vagy még
az apróbb megbicsaklásokra is, mint annakelőtte.
Ahogy közeledik a születésnapod, úgy válsz egyre
felszabadultabbá, amit most a környezeted is
értékelni fog, hiszen nekik pont így van szükségük
rád: tele vidámsággal, életörömmel és energiával.
Szimbolikus tegezed most tele van kedvességgel és
jókívánságokkal, ne hurcold hát többet magaddal!
Családod, barátaid, munkatársaid számítanak rád,
és számít nekik dicséreted, és hogy motiváld őket.
Makacsságod és csökönyösséged most tévutakra
vezethet, és megzavarhatja egyébként kitűnő
helyzetértékelő képességed. Egy kicsit lazíts, és
legyél nyitottabb a kompromisszumokra – megéri!

Házi
vaníliapuding
Hozzávalók:
• személyenként 2-4 db zabkeksz
• 4 dl tejszín
• 1,25 dl zsíros tej
• 1 vaníliarúd
• 10 dkg cukor
• 5 db tojás
• fahéj
• csilipor
• szárított őrölt gyömbér
• őrölt szegfűszeg

Elkészítése:
A zabkekszet beletördelem egy pohár aljára.
Ezt fűszerezhetjük fahéjjal, csiliporral, szegfűszeggel ‒ ki melyik ízvilágot szereti. A tejszínt a
tejjel és a vaníliarúd kikapart magjaival óvatosan
összeforralom. Közben a tojások sárgáját a cukorral krémesre keverem, és a forró tej-tejszín
keveréket fokozatosan hozzáöntöm. Kicsi tűz
felett óvatosan keveréssel krémes állagúra
főzöm, majd a kekszalapra öntöm. A poharakat
pár

órára

hűtőbe

teszem,

tálaláskor

a krém tetejére friss gyümölcsöket szelek.

Itt az idő, hogy te is feltöltsd az őszi ruhatáradat:
különösen a sötétebb és a bézs színek jöhetnek
most be, amik megfelelően tükrözik hangulatodat
és érzéseidet is. Mire vársz még? Irány a bolt!

Jó étvágyat kívánok!

Az év végéhez közeledve ideje neked is számot vetni
azzal, hogy mit tudtál elvégezni az idén a terveid
közül, és mit nem. Ne félj a szembesítéstől: a munka
meghozta a maga gyümölcsét, pozitív lesz a mérleg!

További receptek:

GYURCSÁNY a konyhában
című szakácskönyvben, amely
megrendelhető online
a https://webshop.dkp.hu/
weboldalon keresztül.
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A helyes megfejtés a fősorokban olvasható.

Rejtvényfelelős: Jambrik János
Rejtvényszerkesztő: Gyócsy Géza

Írja be a sorokba és oszlopokba egytől kilencig a számokat, de úgy, hogy a sorokban, az oszlopokban és a 3x3-as kis négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen.

