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MOMENTUMBÓL A DK-BA:
HEGYI SZABOLCS-INTERJÚ

MI DRÁGULT A LEGINKÁBB 
A BOLTOKBAN?

BALÁZSOVITS LAJOS
AZ ABIGÉLRŐL

Miért hagyta ott a győri Momentumot, és lépett be 
a DK-ba? Mi az, amit a legjobban szeret a DK-ban?
Lenne-e képviselő? Ez mind kiderül a 3. oldalon.

„Bármilyen furcsa így utólag, meglepett minket 
a négyrészes sorozat mindent elsöprő sikere”
— vallotta be a híres színész. Interjú a 3. oldalon.

És mi mennyivel lett drágább az utóbbi időben? 
Megdöbbentő adatok az áremelkedésről és
az árakat nem követő nyugdíjról az 5. oldalon.



Teljes összefogás és egy közös lista kell 
2022-ben az ellenzéki győzelemhez

 ELEMZÉS 
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A tavalyi önkormányzati választás ellenzéki 
győzelme elhozta a reményt a változást  
akaróknak, egyben megmutatta az egész 
országnak, hogy Orbán Viktor és a 
Fidesz igenis legyőzhető. De hogyan lehet 
megismételni az ellenzéki győzelmet 2022-
ben, és mit kell ehhez tennie az ellenzéki 
pártoknak? 

A CENTRÁLIS ERŐTÉR

Ahhoz, hogy megértsük, miként lehet már 10 
éve hatalmon Orbán Viktor, érdemes felidézni, 
hogy miként változtatta meg a Fidesz a választási 
törvényt 2011-ben. Az Orbán Viktor által csak 
centrális erőtérnek nevezett hatalomtechnika 
lényege, hogy hiába vannak az országban 
többen az ellenzékiek, mint a fi deszesek, ha az 
ellenzéki többség több külön listán oszlik el. A 
fi deszes választási szabályoknak köszönhetően a 
Fidesznek így nem kell többségben lennie, elég, 
ha a legnagyobb kisebbség tud lenni a külön-
külön kisebb ellenzéki listákkal szemben. Lehet 
erős ellenzék balról, meg lehet erős ellenzék 
jobbról, középen — a „centrális erőtérben” — ott 
van a Fidesz, mint legnagyobb kisebbség. Orbán 
Viktor így nyert 2014-ben és 2018-ban is, hiába 
voltak többen azok, akik a bukását akarták.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS, 
AMI MINDENT MEGVÁLTOZTATOTT

A tavalyi önkormányzati választáson azonban 
megváltozott valami. Tavaly nyáron 2010 óta 
először nem arról szóltak az ellenzéki pártok 
tárgyalásai, hogy ki hogyan akar különcködni, 
hanem arról, hogy mindenütt csak egy közös 
ellenzéki jelölt legyen a fi deszes jelölttel szemben. 
Láss csodát, az ellenzék közel 10 év után először 
súlyos vereséget mért a Fideszre: nem csak 
Budapestet vette vissza, hanem számos magyar 
várost, Pécset, Miskolcot, Szombathelyet, 
Egert, Tatabányát, Dunaújvárost és Érdet, hogy 
tényleg csak a legfontosabbakat említsük. Az 
ellenzék olyan helyeken is nyerni tudott, ahol 
20 éve nem volt nem fi deszes jelölt, ez pedig 
minden bizonnyal komoly megdöbbenést 
okozott a Fideszben is. Orbán Viktor a 2006-
os országgyűlési választás óta először állt 
vesztesként egy választás után.

NEM A BORKAI-BOTRÁNY DÖNTÖTT

Bár sokan azt hiszik, hogy a Fidesz vereségéhez 
hozzájárulhatott Borkai Zsolt volt győri 
polgármester sajtótörténeti mérföldkőnek is 

tekinthető botránya, a választási szakértők 
szerint ez teljes tévedés. A Borkai-botrány 
egyetlen fi deszes szavazót sem tartott otthon, 
sőt számos olyan hely volt az országban, 
ahol a Fidesz úgy kapott ki, hogy egyébként 
több szavazatot kapott, mint a 2014-es 
önkormányzati választáson.

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE

Hogy akkor mégis mi döntött? Az, hogy az 
emberek azt látták, hogy az ellenzék végre 
megértette a feladatát és felelősségét. Hogy 
az ellenzék pártjai végre nem azt nézik, hogy 
mi az, amiben különböznek, hanem hogy mi 
köti össze őket, ez pedig az Orbán-rendszer 
leváltásának igénye. Jóval több volt ez annyinál, 
mint hogy az ellenségem ellensége a barátom. 
Korábban egymással beszélő viszonyban sem 
lévő, egymással rivalizáló pártok állapodtak 
meg közös jelöltekben, hogy aztán segítsék is 
egymás jelöltjeit a kampányban. Korábban 
elképzelhetetlen volt, hogy egy jobbikos 
mondjuk egy DK-s jelöltnek kampányoljon, 
vagy akár fordítva, 2019 októberében márpedig 
pontosan ez történt, minden ellenzéki 
pártot beleértve. A közös jelöltek váltak az 
Orbánnal szembeni összefogás szimbulómaivá, 

megmutatva az országnak, hogy van választás, 
van remény és van alternatíva. Azóta az is 
kiderült, hogy az ellenzéki pártok tudnak 
együtt dolgozni, ha akarnak: együtt vezetik 
Budapestet és számos magyar települést az 
önkormányzatokban.

KÖZÖS JELÖLTEKET
CSAK KÖZÖS LISTA ÁLLÍTHAT

És itt jön az, ami a legfontosabb tanulság 
2022-re nézve: az ország minden szegletében 
egy közös ellenzéki jelölt kell, ha az ellenzék 
győzni akar. Nem kettő és nem három, hanem 
egy, méghozzá mindenütt. A Fidesz 2011-es 
választási törvénye óta márpedig ez egyetlen 
módon lehetséges, ha minden ellenzéki párt 
egyetlen közös listán indul. Ha ugyanis két vagy 
több ellenzéki lista lenne, az azt is jelentené, 
hogy egyáltalán nem lehetnek teljesen közös 
jelöltek. A törvény ugyanis kifejezetten előírja, 
hogy minden listának bizonyos számú jelöltet 
KELL állítania. Ha tehát két lista lenne, akkor 
az ország számos pontján két ellenzéki jelöltet 
kellene állítani, aminek az eredményét már jól 
ismerjük: a centrális erőtér, azaz sima Fidesz-
győzelem.

MÉG NINCS EGYETÉRTÉS

Jelenleg az ellenzék vezető erejének számító 
DK kifejezetten támogatja a teljes ellenzéki 
összefogást, ahogy például a szocialisták is, 
de ezzel nem mindenki ért egyet: a Jobbik, a 
Momentum és az LMP háza tájáról továbbra 
is hallani olyan tervekről, hogy ők inkább egy 
külön listán indulnának.

NINCS SOK IDŐ

Persze most még lehetne azt mondani, hogy 
ugyan már, ráérünk még ezzel foglalkozni, 
ez azonban tévedés. Gondoljuk csak 
végig, mi mindenről kellene megegyeznie 
az ellenzéki pártoknak azután, hogy már 
megegyeztek a listáról: a közös listán szereplő 
képviselőkről, azok sorrendjéről, a 106 közös 
jelöltről — akár előválasztásokkal — , a közös 
miniszterelnök-jelöltről — minden bizonnyal
előválasztással — , közös programról,  közös kam-
pányról és a többi. Remény, lehetőség és esély 
tehát van a teljes ellenzéki összefogásra és a 
2022-es győzelemre, idő azonban már jóval 
kevesebb. Furcsa belegondolni, de így van: idén 
dől el, hogy győzhet-e az ellenzék 2022-ben.
— N.D.
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DUNAÚJVÁROS:
Elsöprő győzelmet 

aratott a teljes 
ellenzéki összefogás!
Dunaújvárosban időközi választást
tartottak február 16-án.
Kálló Gergely volt az országban 
az első olyan ellenzéki jelölt
egy országgyűlési választáson, 
aki mögött felsorakozott a teljes 
ellenzék. Korábban ilyet csak a 
tavalyi önkormányzati választá-
son láttunk. Az összellenzéki 
jelölt végül elképesztő mértékben,

részben volt pozitív, de nagyon szerettem a fi gurát. 
Őrzöm azt az emléket is, hogy az utolsó forgatási 
napról egy taxival jöttünk el Básti Lajossal, aki már 
nagyon beteg volt. Ekkor láttam őt utoljára.” Az 
egykori Kalmár tanár úr már nem nézi meg a tévé-
ben egykori alakítását, de mint mondja, időnként
szólnak neki barátok, hogy megint megy valahol
Abigél, és ez jó érzéssel tölti el. — Európai Magyarok

„Bármilyen furcsa így utólag, meglepett minket 
a négyrészes sorozat mindent elsöprő sikere” – 
emlékezik vissza az Abigél forgatására Kalmár 
tanár úr, azaz Balázsovits Lajos. „Annyira sok 
helyen forgattunk és annyira szerteágazó volt a 
történet, hogy emlékszem, ültünk Garas Dezsővel 
a kocsiban, és arról beszélgettünk, hogy fogalmunk 
sincs, hogy ebből mi lesz.”
A felvételek több héten át tartottak, meséli 
Balázsovits. „Szerencsére a csodálatos Zsurzs Éva, 
a rendező, magabiztosan és a tőle megszokott 
nagyszerű érzékkel vezényelte a forgatást. Az én 
szerepem, a szerelmes, a fától az erdőt nem látó, 
megtévesztett, de a lányoknak tetsző tanár csak 

57%-ot szerezve mosta le a 
pályáról fi deszes ellenfelét.
Ez volt az első kézzelfogható 
bizonyítéka annak, hogy az 
önkormányzati választáson 
használt ellenzéki recept 
— a teljes összefogás —
sikeresen használható ország-
gyűlési választáson is.

— Európai Magyarok
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HEGYI SZABOLCS:
A Momentumból a DK-ba
Miért döntött úgy, hogy csatlakozik a 
DK-hoz?
Az október 13-i választásokat megelőző 
kampányban sokat  dolgoztam a DK
csapatával, és láttam, milyen jól tudnak
együtt és egymásért dolgozni. Korábban
is szimpatizáltam a párttal, de végül azért
 döntöttem így, hogy egy összetartó, jól 
szervezett csapatban dolgozhassak. 

Miért lépett ki a Momentumból? Náluk  
nem látta ezt a szervezettséget, vagy szakmai vitáik voltak?
Személyes konfl iktusunk nem volt, az alapszervezeten belül 
viszont voltak szakmai vitáink. Teljesen máshogy képzeltem 
el a politikát, én komoly szakmai programot akartam csinálni, 
máshogy szerintem nem is érdemes politizálni. A család- és
a devizahitelesek védelmére kiemelt fi gyelmet szeretnék fordítani 
a jövőben, a Momentumban azonban úgy éreztem, erre nincs 
lehetőségem.

Marad Győrben, vagy kipróbálná magát az országos 
politikában is? 
A terveim között szerepel az országos politizálás, úgy gondolom, 
a politikai céljaimat csak így érhetem el. Nem titkolt szándékom, 
hogy egy nap országgyűlési képviselő legyek. 

Ön szerint hogyan győzhet az ellenzék 2022-ben?  
Az semmiképp sem jó út, ha az ellenzéki pártok a sajtón keresztül 
üzengetnek egymásnak. A választók nem erre kíváncsiak, hanem 
egy határozott fellépést várnak az ellenzéktől. Az biztos, hogy 
külön nem fog menni. Csak együtt győzhetjük le a Fideszt
2022-ben. — S.H.

„NEM SEJTETTÜK, HOGY EKKORA SIKER LESZ”
 - Balázsovits Lajos az Abigélről
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ÖN TUDTA?
Az Abigél-szobrot Budapestről szállították a 
forgatási helyszínre, ma is fellelhető az V. kerület,
Október 6. u. 19. házának belső udvarában.
(nem látogatható, magánház)
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Hogyan egyeztethető össze az EP-képviselőség az 
anyasággal?

Sok-sok családi segítséggel és megértéssel. Egy átlagos 
hetem úgy néz ki, hogy kedden reggel 5 órakor indulok 
el dolgozni, és csütörtök este 7-re érek haza. Ezek húzós 
napok, hiszen a kedd—szerda—csütörtök reggeltől 
estig munkával telik, de így „csak kettőt kell aludni”, 
amíg hazaérek, ahogy Marci mondja. Tulajdonképpen 
még mindig könnyebb dolgom van, mint egy három 
műszakban dolgozó ápolónak.

A sok családi segítség alatt kiket kell érteni? Gyurcsány 
Ferencnek is több ilyenkor a szülői feladata?

Hát persze, Feri is rengeteget segít, de igazából ez 
csapatmunka: édesanyámra és a nagyokra is mindig 
lehet számítani, mindenki érti, hogy ezt a helyzetet 
nekünk együtt kell megoldani. Igazából néha kicsit félek 
is, hogy Marcinak még szórakoztatóbb is velük lenni, 
mint velem. Na jó, ez csak vicc, de tényleg nagyon jól 
megoldja a család, büszke vagyok rájuk. 

Volt már olyan, hogy Marci azért könyörgött, hadd 
mehessen ő is?

Hajjaj, rengetegszer volt már ilyen, ilyenkor mindig 
elmagyarázom, hogy nagyon sok munka vár rám kint, és 
majd inkább valamelyik hétvégén menjünk együtt. Ezt 
mindig megérti. Persze ehhez kellett, hogy be is tartsam 
az ígéretem, szóval volt már pár olyan hétvége, amikor 
együtt voltunk Brüsszelben. Ez mindig nagy kaland 
neki, főleg, hogy repülünk is, azt nem tudja megunni. És 
persze mindig fontos kérdés, hogy ülhet-e ablakhoz.

És soha nem akart kint maradni? Esetleg felmerült 
már, hogy könnyebb lenne kiköltözni Marcival?

Gondolkoztam már azon, hogy mi lenne, ha kijönne egy 
évre, de ezzel több gond is van. Egyrészt amikor munka 
van, akkor tényleg munka van, reggeltől akár késő estig, 
olyankor pedig kint is kellene valaki, aki kicsit helyettesít 
Marci mellett. Másrészt lehet, hogy a munkahelyem 
Brüsszelben van, de a magyarokat képviselem, otthon 
is kell lennem, hogy találkozhassam azokkal, akikért 
dolgozom. - N.D.

DOBREV KLÁRA:
EP-képviselő és 
anya egyszerre
Amióta a Demokratikus Koalíció listavezetőjeként elképesztő eredményt 
ért el az EP-választáson, Dobrev Klára heti szinten ingázik Budapest 
és Brüsszel között. Nincs könnyű dolga, hiszen amellett, hogy EP-
képviselőként, sőt az Európai Parlament alelnökeként is helyt kell állnia, 
otthon várja 5 éves Marci fia is. Hogy lehet az EP-képviselői munka és az 
anyaság között ingázni? Erről kérdeztük!

E X K L U Z Í V
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„Vagy együtt győzünk,  vagy
sehogy” - jelentette ki évértékelő 
beszédében Gyurcsány Ferenc. 
A politikus úgy fogalmazott: 
az ellenzéki pártok nagyon sok 
felől jöttek, más a múltjuk, 
más a politikai és egyéb 
ízlésük, de nem egymást kell 
szeretniük, hanem a hazát. 
Gyurcsány Ferenc arra kérte 
az ellenzéki pártokat, ne 
hallgassák el választóik elől, 
hogy amennyiben ők nyernek a 
2022-es választáson, akkor csak 
közösen alakíthatnak kormányt. 
Sokkal jobb a hazának egy 
kompromisszumokra kénysze-
rített koalíciós kormány, mint
egy "dicstelen, önző,  egypárti, 
állampárti" – jelentette ki a
korábbi miniszterelnök.

- Európai Magyarok

GYURCSÁNY: 
Vagy együtt 
győzünk, vagy 
sehogy

A nyugdíjasok szegényednek 
el a brutális infláció miatt
Úgy tűnik, az Orbán-kormány és a tőle nem független Nemzeti Bank elvesztette a kontrollt
a forint árfolyama felett. Gyengül a forint, és egyre drágább az élet.

Nem nehéz kiszámolni, hogy ha az infl áció 4,7 százalék, a nyugdíjemelés pedig 2,8 százalék, akkor az 
idős emberek nagyon rosszul járnak. Ráadásul ez a két szám is szebbé teszi az amúgy cudar helyzetet. Az 
élelmiszerek ára ugyanis ennél sokkal nagyobb mértékben nőtt az utóbbi hónapokban.

A sertéshús átlagára több mint 27 százalékkal emelkedett egy év alatt. A párizsi, kolbász 17,4, a friss zöldség, 
gyümölcs, burgonya 10,8, a cukoré 8,4 százalékkal. Szintén az idősebbeket érinti kedvezőtlenebbül 
egyes szolgáltatások áremelkedése. A posta esetében például 8,7 százalékot mért a KSH, márpedig a 
hagyományos levél-, illetve csomagküldés megrendelői főleg a nyugdíjasok közül kerülnek ki.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy egy euró már 340 forintba is került, és a gyenge forint újabb és újabb 
drágulást hozhat, akkor megállapítható, hogy egyre rosszabbul élnek a magyarok. Egyre többe 
kerül a megélhetés, a nyugdíjkorrekció pedig egyáltalán nem fedezi azt a drágulást, ami hétről hétre 
bekövetkezik a boltokban. Mára jobban élnek a csehek, a szlovákok, a lengyelek, és már a románok is 
a nyomunkban vannak. Az Orbán-kormány folyton az életszínvonal emelkedésével döngeti a mellét, 
valójában ez keveseknek jut, éppen a társadalom legfelső, legtehetősebb részének. Közben a többség 
lassan, de biztosan leszakad, több tízezer gyermek éhezik, és évről évre növekszik azoknak az időseknek a 
száma is, akik a saját otthonukban fagynak meg télen, mert nincs pénzünk kifi zetni a gázszámlát. Közben 
pedig még az sincs jobb helyzetben, aki dolgozik: a minimálbérből nem lehet megélni, és az átlagfi zetés is 
hiába emelkedik, ha a környező országok ebben is leköröznek minket. - Európai Magyarok
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Óriási tiltakozáshullámot generált a Fidesz-
kormány által kidolgozott, módosított 
Nemzeti alaptanterv. Felháborodásukat 
fejezték ki a pedagógusszervezetek, a szülők 
és a diákok is. De mi is itt a probléma? 

1. Egyeztetés nélkül dolgozták ki a módosítást. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma titokban 
dolgozott rajta, ráadásul még a kormányon belül 
sem volt ezzel kapcsolatban egyetértés. A hírek 
szerint több verzió is készült, az egyik éppen 
az Emberi Erőforrások miniszterének, Kásler 
Miklósnak a háta mögött.

2. Sürgősen, átmenet nélkül szeretnék bevezetni 
a módosított NAT-ot. Erre viszont kevés 
az idő, a jövő tanév elejére nem lesznek sem 

átképzett tanárok, sem kidolgozott tankönyvek. 
A Pedagógusok Szakszervezete pedig hiába 
fi gyelmeztet, hogy ennek a diákok látják majd a 
kárát, a „családszerető” kormányt ez sem érdekli.

3. Erősen nacionalista, hamis történelemképet 
sulykol a gyermekek fejébe. Az új NAT 
szellemiségében Magyarország legsötétebb 
éveibe repít vissza, idealizálja a Horthy-
korszakot. Nem véletlen, hiszen a NAT 
megálmodói közt ott van az a Takaró Mihály is, 
aki nyíltan rajong ezért a korszakért. Erre mutat 
a fasiszta írók műveinek bevezetése — az egyetlen 
Nobel-díjas magyar szerző, Kertész Imre helyett 
Wass Albertet olvastatnának a diákokkal.

4. Nem építi az önálló kritikai gondolkodást. 

A Fidesznek ugyanis nem gondolkodó 
felnőttekre, hanem programozható 
szavazógépekre van szüksége hatalma 
megtartására. 

5. Nem veszi fi gyelembe a 21. századi 
kihívásokat. A tananyag hiába módosított, 
ha elavult. A kormány nem veszi tudomásul 
az új módszereket, és véletlenül sem akar 
megfelelni a modern kor elvárásainak.
- Európai Magyarok

6. oldal  KÖZÉLET / KULTÚRA #  2020. - 1. szám - március

Az 5 legnagyobb
probléma a Fidesz
Nemzeti alaptantervével

Bár e sorok születéséig még nem regisztráltak magyar koronavírusos megbetegedést, 
nem árt tisztában lenni azzal, hogy hogyan védekezhetünk a vírussal szemben. Már 
csak azért sem, mert ezek a gyakorlati tanácsok az infl uenzavírussal szemben is 
hasznosak lehetnek.
 • Az első és legfontosabb tanács, hogy gyakran mossunk kezet! Bárhol 
is járunk, a kezünkkel rengeteg olyan felületet megérintünk, amely potenciális 
vírusforrás. Kapaszkodó a buszon, kilincsek, készpénz — nem is hisszük, hogy 
milyen sokszor lenne szükség alapos kézmosásra.
 • Kerüljük a tömeget! Mint minden vírusos betegségre, természetesen 
a koronavírusra és az infl uenzára is igaz, hogy legnagyobb eséllyel tömegben 
kaphatjuk el őket. Sok ember, főleg zárt térben, a vírusok legjobb melegágya.
 • Étkezzünk egészségesen! A legjobb védelem bármilyen megbetegedés 
ellen az erős immunrendszer, ezt pedig a napi gyümölcs- és zöldségfogyasztással 
érhetjük el a legkönnyebben. - Európai Magyarok

Így védekezzünk a 
koronavírussal szemben!

Nem csak a gyógyszertárakban kapható szájmaszkok, 
hanem a kézfertőtlenítők is elfogytak a boltok 
polcairól az elmúlt hetekben. Nagyjából ezzel vált 
kézzelfoghatóvá Magyarországon is az a riadalom, 
amely a kínai koronavírus megjelenését övezte az 
egész világon. Bár a kézfertőtlenítő jó megoldás lehet 
olyan helyzetben, amikor valamiért nem tudunk 
kezet mosni, a szakértők szerint egyáltalán nem pótol 
egy alapos kézmosást. Ha tehát valaki esetleg nem 
talál kézfertőtlenítőt a boltban, ne csüggedjen, csak
a lehető leghamarabb mosson alaposan kezet: legalább 
fél percen át, minél melegebb vízzel és szappannal.
- Európai Magyarok

Elfogytak a boltokból 
a kézfertőtlenítők 
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Kabarétréfa lett Orbán 
vagyonnyilatkozatából

Az eredeti változat 1973-ban jelent meg Koncz Zsuzsa 
Jelbeszéd című albumán. Ez volt az utolsó olyan 
Koncz-album, amelyet még az Illés zenekar készített. 
A korongot – éppen e dal miatt – hamar levették a 
polcokról, és a szerzemény 1981-ig elő sem került. 
Ekkor újra összeállt az Illés együttes egy koncert 
erejéig. Koncz Zsuzsa itt énekelte volna el a dalt 
élőben — de a színpadon leblokkolt –, és elfelejtette 
a szövegét. A Koncert című fi lm meg is örökítette, 
ahogy az énekesnő a könnyeivel küszködve, feldúltan 
távozik a színpadról. Végül a helyzetet a szerző, Bródy 
János mentette meg, ő énekelte el saját szerzeményét. 
Innen indult hódító útjára a Ha én rózsa volnék.
Azóta éneklik ballagáson, szerenádon, politikai 
rendezvényeken is. Az 1992-es Demokratikus 
Charta rendezvényein már tízezrek  dalolták,
és többször megjelent lemezen is. - Európai Magyarok

HA ÉN RÓZSA VOLNÉK - Egy nemzedék himnuszának története
„Ha én zászló volnék, sohasem lobognék/
Mindenféle szélnek, haragosa volnék/Akkor 
mennék boldog, ha kifeszítenének/S nem lennék 
játéka mindenféle szélnek.” Egy ország ismeri 
ezeket a sorokat, Bródy János zenéjét és versét, 
de jóval kevesebben ismerik a legendássá vált dal 
történetét.

Február első napja az a nap, amikor az újságírók és egyéb 
érdeklődők izgatottan böngészik a képviselők frissen feltöltött 
vagyonnyilatkozatait. Szoktak érdekes dolgozatok születni — 
gondoljunk csak például Rogán Antal szigorúan monoton 
változó méretű lakására.

Idén is akadtak meglepetések. Orbán Viktornak, aki gyakran 
állítja be magát a nép egyszerű, puritán gyermekének, elfogyott
a pénzecskéje. Magyarország miniszterelnöke úgy nyilatkozott, 
hogy neki már egy vasa sincs. 

Itt persze a legtöbben főleg a hasukat fogták a röhögéstől. Az a 
miniszterelnök, aki az EU második legkorruptabb kormányzását 
tudhatja magáénak, akinek a kertje végében egy komplett 
stadion magasodik, akinek a rokonai és barátai Magyarország 
leggazdagabbjai lettek, szemrebbenés nélkül közzéteszi, hogy neki 
bizony üres a pénztárcája. 

Adózzunk egy másodperc csenddel a puritán miniszterelnöknek. 
Aztán idézzük fel, hogy a Magyar Nemzeti Bank szerint hazánkban 
minden háztartásnak 27 millió forint megtakarítása van. Ugye 
mindenki harsányan nevet? - Európai Magyarok
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„

Március 8-án ünnepeljük a nemzetközi nőnapot. Ez 
a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének 
napja, amelyet 1917 óta, Magyarországon 1948 
óta tartanak meg. A nőnap eredetileg egy harcos, a 
nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával 
kapcsolatos demonstratív nap volt, mára inkább 
virágos, kedveskedős ünnep lett belőle. De ne csak 
ezen a napon tiszteljük a nőket! Minden nőnek jár 
az egyenlő bánásmód, az elismerés, a megbecsülés 
mindig, minden körülmények között. Ma 
Magyarországon különösen fontos ezt hangsúlyozni. 
Mi, európai magyarok úgy gondoljuk, hogy a női 
lét nem korlátozódhat a konyhára és a szülőszobára. 
Akkor inkább legyen minden nap nőnap! Boldog 
nőnapot kívánunk minden nőnek!

- Európai Magyarok

egy nagymama panasza

„Nem csak bogárevő  celebek 
léteznek” - villáminterjú 

GÁLVÖLGYI JÁNOSSAL

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

Örömmel látjuk, hogy sokat játszik. Önálló 
estje iránt külföldi magyar kolóniák is 
érdeklődnek.
Voltam vele Londonban, Zürichben, 
Dublinban. Úgy tűnik, beindul a külföldi 

karrierem. A viccet félretéve, az a célom, hogy 
mutassak valamit abból a korból, amikor 
még nem csak bogárevő celebek léteztek. 
Mutatok fényképeket, a gyerekkorom óta 
gyűjtött autogramgyűjteményem, vannak 
egyéb bejátszások, rengeteg sztorit mesélek.

Sok színházban szerepel. A tévében látjuk 
kevesebbszer. Nem hiányzik?
Ugyan melyikben kellene? Az államiba 
pedig nem hívják az olyanokat, amilyen 
én vagyok. De nem is baj. A havi 10-15 
előadás a Rózsavölgyiben, a Belvárosi 
Színházban, a Madáchban épp elég.

Kár, hogy megszűnt az M3  csatorna,
ahol a régi nagyokat és remek

produkciókat lehetett látni, többek közt
Öntől is.
Furcsa is volt, hogy évekig hagyták, hogy egy 
csatorna bemutassa azt a korszakot. Ma persze 
már más a tévézés funkciója. Régen az emberek 
szilveszterkor várták Hofi t, meg hogy mi lesz a 
műsor. Ezek az idők elmúltak, mára a YouTube 
maradt. De öröm, hogy részese lehettem.

Figyeli mi történik a kultúrával? 
Hogy a politika egyre erősebben
avatkozik bele?
Mindent pontosan látok és értek. Erre azt 
szoktam mondani, hogy előttünk a múlt. A 
múlt, amiről azt reméltük, hogy meghaladtuk.

- Európai Magyarok

„Már gyerekkoromban elhatároztam, 
hogy ha eljön az ideje, én is úgy fogom 
csinálni az unokáimmal, mint az én 
drága Mamám. Szelíden fogom őket 
kényeztetni, úgy, ahogy azt velem 
tette a Mama. Most itt állok, és csak 
elszorult torokkal nézem a boltban a 
lekvárt meg a túró rudit. Nem tudom 
kinek adni. Nincs kit kényeztetni, nincs 
kivel összebújni, nincs kinek mesét 
olvasni. 

Külföldre mentek a gyerekeim, 
mert el kellett menniük. Mert nem 
boldogultak. Mert féltették itt a 
jövőjüket. Klasszikus nagymama 
helyett modern nagymama lettem.
Kötés és horgolás helyett 
megtanulhattam használni a laptopot 
meg az okostelefont. Látom a 
képernyőn a kis arcocskájukat, ahogy 

nevetnek rám, és csak befelé sírok, mert 
tudom, hogy nekik ott jobb. Nem őket 
hibáztatom, hanem az országot, ami 
hagyja, hogy nagyszülők maradjanak 
árván. Nagyon fáj."

olvasói  levél:
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30 éve volt az első szabad 
választás Magyarországon 
Felnőtt egy generáció azóta, és ma is 
sokan vegyes érzésekkel élik meg a 
rendszerváltás időszakát, amelynek egyik 
csúcspontja az első szabad választás volt.

A választás feltételeit, a Nemzeti-Kerekasztal 
tárgyalások során dolgozták ki. 1989. október 
20-án fogadta el az Országgyűlés a választási 
feltételeket, Szűrös Mátyás ideiglenes 
köztársasági elnök pedig végül március 25-ére
és április 8-ára tűzte ki a választásokat. A 
parlamentbe jutásért e két fordulóban 34 párt 
és 1623 jelölt mérkőzött, melyből 19 tudott 
területi, 12 pedig országos listát állítani.
Végül hat párt jutott be az Országgyűlésbe. 
Közülük három (Magyar Demokrata Fórum, 
Szabad Demokraták Szövetsége, Független 
Kisgazdapárt) már megszűnt.

De hova jutottunk ezalatt a 30 év alatt? Oda, 
hogy újra a diktatúra ellen kell küzdeni. 
A 1989—90-es rendszerváltás eszményei; 
a sajtószabadság, a parlamentarizmus, a 
tisztességes, korrupciómentes közélet, az emberi 
jogok tiszteletben tartása ma újra parancsa lett 
mindenkinek, aki nem diktatúrában, Orbán 
uralma alatt akar élni. Így aztán tényleg hamar 
elrepült ez a 30 év, nem igaz?

- Európai Magyarok

Immáron 31 éves történet, 
hogy Orbán Viktor Nagy
Imre újratemetésén mondott
beszédében azt mondta, 
hogy „ruszkik haza!”. 
Sokan a mai napig azzal 
az ifj ú antikommunista 
politikussal azonosítják 
Orbán Viktort, aki 
„hazaküldte az oroszokat”. A 
gond csak az, hogy a történet 
nem igaz. Orbánnak semmi 
köze nem volt az orosz 
csapatok kivonásához, mert 
arról Németh Miklós akkori 
miniszterelnök egyezett meg 
Gorbacsovval, méghozzá 
hónapokkal a híres beszéd 
elhangzása előtt. Orbán 
tudott a megállapodásról, 
és ezt ki is használta: 
eljátszotta, hogy ő küldi haza 
az oroszokat. Ez volt Orbán 
Viktor első hazugsága.  

- Európai Magyarok

ORBÁN VIKTOR
első hazugsága

Vásárhelyi Mária szociológust, a 
szociológiatudomány kandidátusát, az MTA 
tudományos főmunkatársát, valamint Frölich 
Róbertet, a Dohány utcai zsinagóga főrabbiját, 
volt országos főrabbit tüntette ki idén 
februárban az Új Köztársaságért Alapítvány.

Az Új Köztársaságért díjjal minden 
évben azokat a magánszemélyeket vagy 

szervezeteket tünteti ki, akik sokat tettek a 
jogállamiság, a demokrácia helyreállításáért 
és az Új Köztársaság megteremtéséért 
Magyarországon.

Vásárhelyi Mária írói munkássága és a 
közvélemény-kutatásban elért sikerei 
nagyban hozzájárultak a rendszerváltás 
szociológiájának megértéséhez és a magyar 
lakosság történelmi ismereteinek bővítéséhez. 
Rendszeresen publikál az Élet és Irodalomban, 
a 168 órában, a Mozgó Világban és a Jel-
Kép című folyóiratokban, és a mai napig 
felszólal a jogállamiság, a demokrácia, a fékek 
és egyensúlyok rendszerének védelmében, 

valamint az európai, demokratikus
értékek sárba tiprása ellen.

Frölich Róbert nyugállományú 
dandártábornokot, volt vezető tábori rabbit 
1993-ban nevezték ki a Dohány utcai zsinagóga 
főrabbijává, ezt a pozíciót a mai napig ellátja.
A vallási pályája mellett oktatói, illetve katonai, 
tábori lelkészi karriert is befutott.

A díjazottaknak Kolber István, az Új 
Köztársaságért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció 
elnöke adta át a kitüntetést.

- Európai Magyarok

Vásárhelyi Mária és Frölich Róbert 
kapták idén az Új Köztársaságért díjat
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30 éves a
MAGYAR REKVIEM
Harminc éve, 1990-ben 
került a mozikba a Magyar 
Rekviem. A fi lm az elsők 
között dolgozza fel az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
utáni éveket, miközben azoknak 
a hősöknek állít emléket, 
akiket a kommunista rezsim 
hónapokig tartott fogva, és 
ellenforradalmárként kivégzett. 
A történet 1958-ban játszódik 
Budapesten. Hét fogoly várja a 

kivégzését: a Kölyök, a Tanár úr, 
a Tengerész, a Cigány, az Őrnagy, 
Lux és a Néma. Egyenként 
mindenkit könyörtelenül 
megkínoz a rezsim, miközben 
végigkövethetjük a szereplők 
testi és lelki szenvedését a teljes 
megsemmisülésig. A Magyar 
Rekviemet a 2017-ben elhunyt 
Kossuth-díjas Makk Károly 
rendezte.

- E.R.A.

Életének 79. évében elhunyt 
Richly Zsolt rajzfi lmrendező, 
Balázs Béla- és Károli Gáspár-
díjas, kiváló művész, címzetes 
egyetemi tanár. Richly nevéhez 
fűződött a Kíváncsi Fáncsi, a Háry 
János, vagy éppen A kockásfülű 
nyúl története. Utolsó munkája a 
Luther rajzfi lmsorozat volt.

- E.R.A.

 GYÁSZ 

A Zárójelentéssel tér vissza
Szabó István a mozikba

Amilyen nagy titkolózás övezte a 
forgatás részleteit, olyan nagyot 
is szólt a fi lm a kritikusoknál. 
Nemhiába, hiszen a 81 éves 
rendező nagy próba előtt állt: 
képes-e újra nagyot alkotni úgy, 
hogy megidézze az Oscar-nyertes 
Mephisto és a Helen Mirren miatt 
is nagy dobásnak számító Szabó 
Magda-adaptációt? Ez sikerült, 
nem is kicsit.

A főszereplő orvosprofesszort, 
Stephanust (Klaus Maria 
Brandauer) váratlanul nyugdíjaz- 
zák, aki ezután rögtön a 
szülőfalujába veszi az irányt. 
A gyermekkori barátja, a falu 
plébánosa (Eperjes Károly) 
segíti a visszailleszkedésben. 
Háziorvosként praktizál, mígnem 
régi emlékek törnek fel benne. 
Régi gyermekkori szerelem 

szövi át a történetet, ami lassan 
bonyodalommal itatja át az ott 
lévő mindennapokat. Amikor 
az orvos hiába kér lélegeztető- 
gépet, vagy épp ultrahangot a 
vezetéstől, szembetalálja magát a 
polgármesterrel (Stohl András). 
Lassan egy politikai csatározásba 
csöppen, ebből pedig csak úgy 
szabadulhat, ha szembenéz a múlt
kísérteteivel. 

Könnyen lehet, hogy Szabó 
Istvánnak ez az utolsó 
nagyjátékfi lmje, aminek a sikerét 
Koltai Lajos operatőrrel, és a 
Mephistóból is ismert Klaus 
Maria Brandauer alakításával éri el.
Ha így lesz, akkor a fi lmet egy 
méltó szakmai zárójelentésként 
könyvelhetjük el.

- E.R.A.

Nyolc év kihagyás után sokkoló filmmel és a megszokott stábbal jelentkezett az Oscar- és Kossuth-díjas rendező, Szabó István.
A Nemzet Művésze utoljára Szabó Magda Az ajtó című regényét filmesítette meg, most pedig a Mephistóig nyúlt vissza.
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H O R O S Z K Ó P
q KOS (III. 21.–IV. 20.)

A napi ny üzsgésben nem biztos, hog y 
minden információ eljut hozzád. Mivel 
fontos üzenet vár rád, ezért jeg yezz fel 

mindent alaposan! Később még
megköszönöd magadnak.

c BIK A (IV. 21.–V. 20.)
Ne feledd: azért dolgozol, hog y élhess, 
és nem azért élsz, hog y dolgozz! Lazíts 
eg y k icsit, és szánj időt azok ra, ak ik a 

legfontosabbak neked! Megérdemled.

o IK R EK (V. 21.–V I. 21.)
Ne hag yd, hog y a rossz hírek k ibillent-
senek a ny ugalmadból! Hidd el: eg y k is 
odafig yeléssel még azt is a saját javadra 
fordíthatod, ami elsőre talán bosszant

vag y elszomorít.

s R ÁK (V I. 22 .–V II. 22 .)
Elég a bizonytalanságból és az önsaj-
nálatból! Talán voltak rossz napjaid, 
de most eljött a te időd! A csillagok 

állása szerint a most következő időszak 
alkalmas lehet arra, hog y megalapozd 

a jövődet.

m OROSZLÁN (VII. 23.–VII. 23.)
Napjaid a párkapcsolati problémák 

rendbehozásával telnek. Fontos, hog y 
ezalatt szak íts időt saját magadra is, 

mert csak íg y lehetsz felkészült az
előtted álló k ihívások ra.

a SZŰZ (V III. 24.–IX. 23.)
K i mondta azt, hog y mindenben a leg-
jobbnak kell lenned? Csak annyit várj 
el magadtól, amit szívesen megteszel, 
és ezt most a környezeted is meg fogja 

köszönni neked!

k MÉR LEG (IX. 24.–X. 23.)
Ne hag yd, hog y továbbra is k ihasznál-
ják az eg y üttérzésedet! Bár mások nak 

segíteni jó dolog, de kell, hog y magadra 
is jusson időd! Ez az idő most jött el: eg y 

pillanatra tedd le a gondokat, és lazíts!

e SKOR PIÓ (X. 24.–IX. 22 .)
A napokban rászolgálsz a nevedre: 

csípsz és marsz mindenk it, ak i csak 
közel kerül hozzád. Hidd el: bár a világ 

lehet, hog y rossz, de a legtöbben csak 
segíteni akarnak neked.

Lég y velük türelmes!

g N Y ILAS (IX. 23.–X. 22 .)
Ha eg y kapcsolatodban változtatni kell, 

ak kor eljött az idő, hog y ezt megtedd! 
Nag y levegő, és vágj bele: bár lesznek, 

ak iket elveszítesz, de az igazán komoly 
kötelékek csak még erősebbé válnak.

u BAK (X. 23.–XI. 20.)
Vedd észre: vége az ünnepek nek!

Ideje, hog y abbahag yd az álmodozást,
és visszazök kenned a hétköznapokba.

A szeretteidnek szükségük van rád!

w V ÍZÖNTŐ (I. 21.–II. 19.)
Néha használnunk kell az erőnket, ha el 

akarunk érni valamit. Ha ez bántja
a környezetedben lévőket, hát maguk ra 
vessenek! Te menj tovább saját utadon, 

és meglesz a jutalmad!

i H A LAK (II 20.–III. 20.)
Eljött az idő, hog y a munkahelyeden is 
megmutasd a k reativitásod! Főnökeid 

új k ihívás elé állítanak, de te brillírozni 
fogsz! Csak bízz magadban,
és ne hallgass az irig yek re!

Császármorzsa mazsolával
Vannak olyan ételek, amelyeknél nem 
dönthetünk úgy, hogy csupán személyes
ízlésünk miatt nem teszünk bele mazsolát. 
Mert nélküle egyszerűen nem működik,
nem áll össze, és nem fog sikert aratni. 
Tetszik vagy sem, van, hogy a mazsola
kihagyhatatlan. Ez a mazsolás császár-
morzsa is pontosan ilyen.

A császármorzsa vagy daramorzsa (más 
néven porozinkó, smarni vagy grízsmarni, 
németül Kaiserschmarrn) egy oszt
rák eredetű, zsírban sült tésztadesszert.
A bécsi konyha egyik legismertebb 
édessége, amely a volt Osztrák–
Magyar Monarchia országaiban a mai napig 
népszerű étel.

A császármorzsa eredetére két köznépi legendát
ismerünk, az egyik szerint Erzsébet
magyar királyné, azaz Sisi udvari szakácsa
készítette először a császári pár számára, a 
másik szerint maga Ferenc József találmánya.
Eredeti nevét (Kaiserschmarrn) valóban
a császár után kapta, mely szó szerinti
fordításban császármorzsát jelent.

Hozzávalók 2 adagra:
6 db tojás
2 ek. cukor
25 dkg liszt
4 dl tej (1,5 % zsírtartalmú)
8 dkg mazsola
2 ek. vaj (nem margarin)
3-4 ek. porcukor

A tojásokat szétválasztjuk. A fehérjéből egy csi-
pet sóval kemény habot verünk. Egy habverővel 
a tojássárgáját elkeverjük a cukorral, majd óva-
tosan hozzáadjuk a lisztet, és a tejjel gyengéden, 
apránként felengedjük. Sűrű, palacsintatész-
ta-szerű masszát kapunk, ebbe szórjuk bele a 
mazsolát. 

Végül óvatosan belekeverjük a felvert fehérjét is.
A vajat a serpenyőben megolvasztjuk,
beleöntjük a tészta felét (maximum 2 cm
magas legyen a serpenyőben), és addig sütjük, 
míg az alja meg nem pirul. Akkor négybe vág-
juk, és a részeket megfordítjuk. Ha már a másik 
oldala is megsült, kisebb darabokra tépkedjük, 
megszórjuk porcukorral, és minden oldalát 
megpirítjuk. Kiszedjük.

A második adagot is így készítjük el.
Porcukorral, esetleg enyhén vaníliával ízesített 
porcukorral meghintve, lekvárral meglocsolva 
tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!
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TÖBB MINT 
100 ÉVES A 
KERESZTREJTVÉNY
Az újságok hátoldalán már 107 éve bérelt 
helyük van a keresztrejtvényeknek. Az 
eredetüket egy darabig tévhit övezte, ugyanis 
az angolok szerint egy Albert Wynne nevű férfi  
találta ki. A rejtvény ennél sokkal távolabb, 
Amerikában született meg, első száma 
pedig a New York World 1913. december 
21-i mellékletében jelent meg. A Cross 
Word-Puzzle ezután indult hódító útjára. 
Londonban, Párizsban és itthon is megvetette 
a lábát az új őrület. Magyarországon az elsőt 
Kristóf Károly írta, és csak 1925. január 22-én 
jelent meg a Ma este című lapban.

- E.R.A.

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. 

A helyes megfejtés a fősorban olvasható.
Rejtvényfelelős: Jambrik Géza / Rejtvényszerkesztő: Gyócsy Géza

rejtvények


