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Csak a kormány nem látja:

VÁLSÁGKEZELÉS HÍJÁN
NEHÉZ ÉVEK JÖNNEK

CSEPREGI ÉVA: „NEM
BÜNTETÉS VOLT A KARANTÉN”

ÉVI 40 EZER FORINTUNKBA
KERÜL A REZSICSÖKKENTÉS

EGY ÉVE A DK A LEGERŐSEBB
ELLENZÉKI PÁRT

A Neoton Família énekesnőjét
kérdeztük, hogy hogyan bírta a
bezártságot. Meglepő válaszokat
kaptunk. — 8. oldal

A gáz világpiaci ára évek óta
csökken, a magyar gázszámlákon ez
mégsem látszik. Súlyos árat fizetünk.
Elképesztő adatok. — 6. oldal

Gyurcsány Ferenc árulta el, hogy mi
a pártja titka, és hogy miként tudtak
mindig egyet előrelépni a nehéz
időszakokban is. — 4. oldal
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Magyarországon elmaradt a válságkezelés
– Százezres munkanélküliséget, lecsúszó
családokat hozott a kormányzati tétlenség
az számított, hogy minél kevesebb
munkahely szűnjön meg. Ha pedig
valakit mégsem sikerült megmenteni
a kirúgástól? Megkapta korábbi
fizetése — országtól függően — 7080-90 százalékát a jellemzően egy
évig tartó munkanélküli segély mellé.
A vállalkozások az adók elengedése
mellett pénzbeli, sokszor vissza nem
térítendő támogatásokat kaptak,
hogy bevétel nélkül is átvészeljék
a leállás időszakát. Megszervezték
a kisgyermekesek otthoni munkáját,
ha pedig valakinek olyan munkája volt,
amit nem lehetett otthonról elvégezni,
pénzbeli támogatást nyújtottak —
Olaszországban például 600 eurót,
több mint 200 ezer forintot kaptak
a kisgyerekes szülők a gyermekük
felügyeletének
megszervezésére.
Európa kormányai sokféleképpen
mutatták meg, hogy milyen az, ha egy
Ma
már
mindenki
számára kormány tényleg vigyáz a gazdaságra,
egyértelmű, hogy a koronavírus- vállalkozásokra, dolgozókra, családokra.
járvány egészségügyet érintő kihívásait
közvetlenül a gazdasági kihívások A magyar kormány más utat választott.
követik. A bezárt boltok, a kiürülő Orbán Viktor inkább a „hulljon a férgese”
repterek,
szállodák,
éttermek, elv alapján kezdett válságkezelésnek
színházak, gyárak és sok minden más címkézett alibizésbe, asszisztálva több
munkahely végét jelentették, legalábbis szézezer munkahely megszűnéséhez.
A magyar kormány nem vállalta át
Magyarországon.
a cégektől a bérköltséget, sőt nem is
Az európai kormányok ugyanis tett elérhetővé olyan bértámogatást,
számtalan intézkedéssel segítették ami minden bajba jutott cégnek
a
munkahelyek
megőrzését, elérhető lenne. Tele van a sajtó az olyan
akár eurómilliókat sem sajnálva történetekkel, hogy mondvacsinált
a dolgozókra. Kifizették az emberek okokkal utasították el a magyar
bérének nagy részét a cégek helyett, vállalkozások bértámogatási igényléseit.
ha azok vállalták, hogy senkit sem Még a bérköltségük töredékét sem
rúgnak ki. Nem voltak követhetetlen kapták meg a kormánytól. A magyar
bürokratikus részletszabályok, sem kormány nem adott támogatást
kérelmek, igénylések vagy pályázatok: az elbocsájtottaknak sem — tudta, hogy
kifizették az emberek bérét, mert csak nagy lesz rá az igény — pontosan nulla

forint rendkívüli támogatás jár a járvány
miatt elbocsájtottaknak. Nem jár
támogatás a kisgyermekeseknek, nem jár
támogatás az elszabaduló élelmiszerárak
miatt bajba került nyugdíjasoknak.
Nem jár támogatás a vállalkozásoknak
sem, a kormány inkább azt ajánlgatja
nekik, hogy verjék magukat adósságba,
vegyenek fel hitelt. A válságkezelés
Magyarországon valójában elmaradt,
ennek pedig már látjuk is az eredményét.
A munkanélküliséget kutató Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat — micsoda
véletlen — éppen most szüntette meg
a
munkanélküliségi
adatok
nyilvánosságra hozását, de így is
tudjuk, hogy már több mint 400 ezer
munkanélküli van Magyarországon.
Azt ugyanis a szintén állami ellenőrzés
alatt álló Központi Statisztikai Hivatal
ismerte be, hogy idén áprilisban 425 ezren
vallották magukat munkanélkülinek, ez
pedig évek óta nem látott, döbbenetes
szám. Ez az ára annak, hogy az elmúlt
két és fél hónapban a kormány nem
munkahelyvédelemre és válságkezelésre
költött, hanem oligarchamentésre,
egyházak támogatására, határon túli
gazdaságélénkítésre.
A remény azonban még sincs teljesen
veszve Magyarországon sem. Az
Európai Unió ugyanis történelmi
jelentőségű válságkezelési támogatást
juttat minden országnak, szinte
átvállalva a válságkezelés költségeit.
A kérdés már csak az, hogy ezek a pénzek
eljutnak-e valaha a magyar emberekhez
és családokhoz. Egy ilyen rendkívüli
helyzetben ideje lenne. — E.M.
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Május végén történelmi jelentőségű
döntés született Brüsszelben — mondta
el lapunknak Molnár Csaba, a DK
EP-képviselője. „Aki eddig azt hitte, hogy
az Európai Unió dézsából fogja önteni a
pénzt a válsággal szembenéző tagállamokra,
köztük Magyarországra, az csak azért
tévedett, mert az a dézsa inkább medence
vagy tankhajó lesz” — mondta el a képviselő.
Az Európai Bizottság döntése értelmében
ugyanis Magyarország 8 milliárd eurót,

azaz 8 ezer millió eurót kap vissza nem
térítendő támogatásként, ingyenpénzként.
„Ez azt jelenti, hogy az EU annyi pénzt
küld az országnak, amiből meg lehetne
menteni minden munkahelyet és magyar
vállalkozást. Gyakorlatilag átvállalják
a válságkezelés költségeit a kormánytól”
— hangsúlyozta Molnár Csaba, aki azt is
hozzátette, hogy ha Magyarországon nem
lesz elhúzódó válság, az csakis az EU-nak
lesz köszönhető. — Európai Magyarok
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AZ EU KIFIZETNÉ A MAGYAR
VÁLSÁGKEZELÉST

MÉSZÁROS LŐRINC A JÁRVÁNY
EGYETLEN GYŐZTESE –
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Újabb milliárdokkal gyarapodott
a nemzet gázszerelője

Orbánék a válság
közepén emelték
meg a benzin árát
Hiába esett az elmúlt
hónapokban a kőolaj hordónkénti ára a világpiacon,
Orbánék
kiskereskedelmi
különadója miatt nekünk,
magyaroknak ma többe
kerül egy liter benzin,
mint
a
válság
előtt.
Így nem csak a kutakon

tankolhatunk
drágábban,
de a benzinár emelkedése
megmutatkozik az alapvető
élelmiszerek és a szolgáltatások
árainak
emelkedésében
is, miközben a kormány
semmit nem tesz, hogy ezt
megakadályozza.
— Európai Magyarok

Mészáros Lőrinc, a gázszerelőből lett felcsúti oligarcha
a Fidesz-kormány elmúlt tíz éve
alatt egyáltalán nem panaszkodhatott vagyonának gyarapodására. Nem volt ez másként
az elmúlt hónapokban, a koronavírus-járvány ideje alatt sem.
A világszerte megroppant gazdaság
mentésére különböző kormányok,
szervezetek igyekeztek mentőcsomagokat kidolgozni, ezzel
szemben Magyarországon —
mintha mi sem történt volna — Mészáros Lőrinc cégeibe
pumpálta a kormány az újabb és újabb közpénzmilliárdokat.
Míg a munkájukat vesztő, utcára kerülő, kilakoltatás
árnyékában rettegő magyar családoknak pontosan nulla
forint támogatás jutott, addig Mészáros Lőrinc a járvány
ideje alatt több mint 600 milliárd forinttal gyarapodott.
Orbán Viktornak és kormányának ez az értéksorrend.
Zárásként pedig még egy adalék: miközben tíz éve hazudják az emberek szemébe, hogy azért kell az oligarchákat
támogatni, mert ők magyar munkahelyeket teremtenek,
Mészáros Lőrinc az elmúlt hetekben gond nélkül utcára
tette az érdekeltségébe tartozó szállodalánc alkalmazottainak felét. Ennyit számít tehát nekik a magyarok jövője
és a válság megoldása. — Európai Magyarok
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E X K L U Z Í V
A 2011-ben alakult DK 2020-ra az ellenzék
legerősebb pártja lett. Hogyan értékelné a párt
elmúlt 9 évét?

- Gyurcsány Ferencet
kérdeztük az okokról.

Fotó: DK
Fot
K

2019. május 26-án a Demokratikus Koalíció négy embert
küldhetett az Európai Parlamentbe, ezzel a DK lett Magyarország legerősebb ellenzéki pártja. A párt elnöke, Gyurcsány
Ferenc mondta el, hogy ő hogyan emlékszik vissza az elmúlt
évekre és a választás óta eltelt időszakra.

Pokolian nehéz évek vannak mögöttünk. Nem
egy és nem két olyan időszak akadt az elmúlt
időkben, amikor alig volt erőnk továbbmenni. De
mindig volt valaki közöttünk, aki nem engedte,
hogy feladjuk. És közben nagyon együttlevő
csapatot csináltunk: társak lettünk, barátok, és
egy olyan közösséget alkottunk, ahol nincsen
személyes hatalom, de persze van munkával,
eredménnyel megszolgált tekintély. Ahol nincs
lopás, nincs árulás, hanem normalitás van.
Mit jelent ma
pártnak lenni?

a

legerősebb

ellenzéki

Mindig is azt mondtam, hogy a nagyobb erő
nagyobb felelősséggel jár. Nem szabad túlértékelni
a sikert, hiszen nem lettünk általa jobbak vagy
mások. Ugyanúgy dolgozni, menni kell tovább!
És közben tudni, hogy mindig számíthatunk a
DK-s „családra”, erre a fantasztikus közösségre,
akik akkor is velünk voltak, amikor még nagyon
messze volt tőlünk a cél. Köszönjük, hogy vannak
nekünk! Köszönjük a hitet, a reményt és a
rengeteg biztatást!
Négy EP-képviselő, önálló parlamenti frakció,
számtalan polgármester, önkormányzati
képviselő és a szimpatizánsok egyre növekvő
tábora. Hogyan tovább?
Nagyon fontos, hogy ez még nem az út vége!
Az igazi megmérettetés csak most következik.
2022-ben az ellenzék többi pártjával együtt,
közös jelöltekkel, közös miniszterelnök-jelölttel
és egy közös listával kell megmutatnunk azt,
hogy van választható alternatíva a Fidesszel
szemben. Lesznek még nehéz pillanatok, talán
napok és hónapok is. Jöhet még megtorpanás, de
egyvalami nem: az önfeladás, a behódolás. Mert
Magyarország ennél többet érdemel! Európai
béreket és európai életet, kiszámíthatóságot a
mindennapokban, biztonságot a családtervezésnél
és a nyugdíjas években. Ezért dolgozom és ezért
dolgozunk. És tudom, hogy együtt meg fogjuk
csinálni. Magyarországért, a Köztársaságért.
— Európai Magyarok
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A kormány hazudott, Orbán nem
hajlandó lemondani a teljhatalmáról
Május 25-én a kormány hazai és nemzetközi nyomás hatására azt ígérte, hogy visszavonja
a korlátlan hatalmat biztosító felhatalmazási törvényt. Egy nappal később a Fidesz
már be is nyújtott egy újabb törvényjavaslatot, amely az egészségügyi válsághelyzet
kihirdetésével lehetővé tenné, hogy Orbán Viktor továbbra is bármiben eltérjen a
törvényektől. Az indítvány szerint korlátozhatnák a gyülekezést, az emberek szabad
mozgását, az üzletek működését, nyitvatartását, egyes termékek árusítását, fogyasztását,
egészségügyi szolgáltatások igénybevételét, a személyforgalmat, az áruszállítást, és
minden olyan intézmény, létesítmény működését, amelynek tevékenysége a járvány
terjedését elősegítheti — ez tehát valójában egy második felhatalmazási törvény.

ERRE SZÓRTA EL A PÉNZT A KORMÁNY
VÁLSÁGKEZELÉS HELYETT
Százmilliárdok mennek el luxusberuházásokra, haveri
körök veszteségeinek finanszírozására, miközben
magyarok százezrei vesztették el munkájukat.
Amióta veszélyhelyzet van, egész Európában az Orbánkormány költötte a legkevesebbet munkahelyek
védelmére, családok, vállalkozások megmentésére.
De jutott pénz az egyházaknak, új budapesti és vidéki
stadionokra, most éppen Pécs és Eger kapott erre ígéretet.
Milliárdokért tervezik az atlétikai pályát a Csepelszigetre, a zöldfelületek csökkentésével folytatódik
a Városliget betelepítése, húszezres sportcsarnok
emelkedik a Népligetben. Pedagógusok, szakiskolákban
dolgozók nem kapták meg az ígért béremelést, de nem
maradhatott el a papok jövedelmének megemelése.
Repültek a tízmilliárdok a Pénzügyminisztérium
Várba költöztetésére, Mészáros Lőrinc szállodáinak
és kempingjeinek kistafírozására, balatoni magánvitorláskikötő építésére, határon túli futballcsapat
támogatására. Lesz műugrótorony és futsalpálya is.
Mellesleg konszolidálják a fideszes országgyűlési
képviselő által vezetett teniszszövetség veszteségeit is.
Újra bebizonyosodott: az Orbán-kormány teljesen
érzéketlen, és csak a harácsolás, a saját bizniszek
megmentése a fontos. — Európai Magyarok

Fottó:
ó DK
DK

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció frakcióvezető-helyettese úgy értékelte a
Fidesz törvényjavaslatát, hogy a kormány ismét az emberek szemébe hazudott, amikor
azt állította, hogy visszavonja a felhatalmazási törvényt, Orbán ugyanis továbbra
sem hajlandó lemondani a teljhatalmáról. A DK politikusa szerint a miniszterelnök
jogot kap arra, hogy eltérjen a közbeszerzés szabályaitól, és gyakorlatilag mindenféle
korlátozás nélkül szórja a közpénzt a haveroknak és a barátoknak. „A miniszterelnök
láthatóan megrészegült a különleges jogrend biztosította teljhatalomtól, amilyennel
ebben az országban soha senki nem rendelkezett még a rendszerváltás óta. Válságkezelés
nincs, munkahelyvédelem nincs, elbocsájtottaknak járó támogatás nincs, de orbáni
teljhatalom, lopás és oligarchamentés továbbra is lesz” – fogalmazott a DK országgyűlési
képviselője. — Európai Magyarok
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Egyetlen forint segítséget sem
kapnak idén a nyugdíjasok
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A kormány rajtuk spórol, és láthatóan
semmilyen javaslatot nem hajlandó
elfogadni – mondta az Európai

Brutálisan elszálltak
az élelmiszerárak
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8,7 százalékkal nőtt idén áprilisban az alapvető
élelmiszerek ára a tavalyihoz képest, melyhez a
járvány hatásai is hozzájárultak – tette közzé a
KSH májusi jelentésében. A sertéshús ára 28,9
százalékkal, a párizsié, kolbászé 22,3, a zöldségé,
gyümölcsé 15,1, a cukoré 14,1, a szalámi,
szárazkolbász és sonkáé 12,5 százalékkal lett
magasabb. Az egy hónap alatt bekövetkezett
drágulás jóval meghaladta az infláció mértékét
is, ami a márciusi 3,9 százalék után áprilisban
2,4 százalékon állt meg. — Európai Magyarok

Magyaroknak Dobrev Klára. A DK EPképviselője szerint a válságban azonnali
50 ezer forintos nyugdíjkiegészítést
kellene adni az időseknek. A párt
a jelenlegi nyugdíjszámítási rendszert
is megszüntetné. Dobrev Klára
szerint sokkal igazságosabb lenne, ha
a nyugdíjak a bérekkel együtt nőnének.
Ezt a számítást az Orbán-kormány
változtatta meg, azóta nagyjából
másfél havi nyugdíjat vettek el
az idősektől. Dobrev Klára ezért is
tartja egyik legfontosabb feladatának
az európai minimálnyugdíj bevezetését.
A politikus szerint minden idős
embernek jár a tisztességes öregkor.
— Európai Magyarok

Évente 40 ezer forintunkba
kerül a „rezsicsökkentés”
Mióta a kormány rezsicsökkentés címen
hatósági árat vezetett be a gázra, minden
számlán nyomon követhető, mennyivel
fizetünk kevesebbet. Milyen jól járunk,
gondolhatjuk. Csakhogy a kormány által
meghatározott ár ma jóval magasabb, mint
a világpiaci ár. Kompenzációt viszont nem
látunk. Ma ott tartunk, hogy bizonyos
hónapokban akár hatszor többe kerül
a magyaroknak egy köbméter gáz a kormány
hatósági ára miatt, mintha a világpiachoz
igazodnánk. A kormány erről mélyen hallgat,
a fogyasztók pedig fizetnek, nem is keveset.
A rezsicsökkentésnek hazudott számítás miatt
egy átlag fogyasztó zsebéből 40 ezer forintot
vesznek így ki évente.
Nem véletlen, hogy a Demokratikus Koalíció
épp most követel rezsikárpótlást, és hogy
adják vissza az emberektől elvett pénzt.
A párt szerint azonnal fel kell hagyni a hazug
rezsicsökkentéssel, mert ezzel a kormány
meglopja a fogyasztókat. A DK számításai
szerint hatósági ár nélkül ma 40 ezer forinttal
kevesebbet fizetnénk évente a gázért.
— Európai Magyarok
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Magukra maradtak a nyugdíjasok
a válságban. A kormány ugyanis mintha
teljesen elfeledkezett volna róluk,
egyetlen forint plusz támogatást sem
kapnak idén, a válság évében. Pedig
a válság és a gyengülő forint miatt szinte
minden megdrágult; nőtt az ára a húsnak,
a zöldségnek, általában az alapvető
élelmiszereknek. Nagyon sok olyan idős
ember él azonban Magyarországon,
akiknek a hónap végére elfogy
a nyugdíja. Nekik mindennapos
küzdelem a bevásárlás vagy épp
a gyógyszerek kiváltása.
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Egy minisztérium segített a felcsúti focinak,
hogy ne kelljen betartaniuk a törvényeket
Évek óta folyik a harc a DK és a felcsúti fociakadémia között.
A Mészáros Lőrinchez köthető akadémia ugyanis az ország
egyik legnagyobb közpénznyelőjeként szivattyúzza a
közpénzt azáltal, hogy a kormány lehetővé tette a társasági
adó futballkluboknak történő felajánlását. Ezek a pénzek így
nem az államkasszába, hanem a fociba áramlanak, méghozzá
ellenőrizetlenül.
Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi tagja és Varju László, a párt
alelnöke azért indítottak pert — és mára nyertek jogerősen —
hogy kiderüljön, mire költötte a Felcsút az így kapott 32 milliárd
forintot. Úgy tűnik, hogy a törvények azonban nem vonatkoznak
mindenkire. A DK politikusai ugyanis hiába nyertek jogerősen,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma gyorsan „vizsgálatot” indított
a Felcsút ellen, és bekérte tőlük azokat a számlákat, amiket ki kellett
volna adniuk a DK-nak. Így Mészáros Lőrincék csak széttették a
kezüket, és azt mondták, semmit nem tudnak kiadni, mert minden a
minisztériumnál van. A DK-s politikusok azonban nem adták fel, azért
is pert indítottak, hogy az EMMI kiadja, mit vizsgált oly’ serényen
éveken át. A jogerősen kiperelt jegyzőkönyv annyira semmitmondó,
hogy tökéletesen bizonyítja: a minisztériumi kamuvizsgálat csak
azért kellett, hogy a magyarok nehogy megtudják, mire költötték
a pénzüket Felcsúton. — Európai Magyarok

Ők dolgoztak a kormány helyett: a DK budapesti polgármesterei
kormányzati megszorítások közepette gondoskodtak a budapestiekről
Miközben a járvány örve alatt egymást érték az önkormányzatokat sújtó megszorítások, éppen a DK-s városvezetők voltak
azok, akik elvégezték a védekezéssel kapcsolatos feladatokat. Cserdiné Németh Angéla, Gy. Németh Erzsébet, Kiss László,
László Imre, Niedermüller Péter és Szaniszló Sándor DK-s fővárosi vezetők nem másra mutogattak, nem felelősséget hárítottak, hanem megtették, amit csak meg lehetett tenni a budapestiek védelmében — még azt is, ami a kormány dolga lett volna.
Hiába volt a törvények szerint a kormány feladata, hogy maszkot és védőfelszerelést biztosítson az egészségügyi
dolgozóknak, a budapesti DK-s polgármesterek voltak azok, akik ezt megtették a kerületeikben. Hiába lett volna
a kormány feladata, hogy ha már betegek tízezreit dobta ki a kórházakból, akkor legalább gondoskodjon róluk,
mégsem a kormány, hanem a DK-s fővárosi vezetők voltak azok, akik rendkívüli fővárosi otthonápolási támogatást
adtak a kórházból hazaküldött budapestiek családjainak. Szintén a DK-s polgármesterek gondoskodtak az időseknek
történő bevásárlásról a karantén idején, ők osztottak maszkot az embereknek a kerületeikben, és ők vezettek be
munkanélküliségi támogatást is az elbocsájtottaknak. Rájuk akkor is lehetett számítani, amikor a kormányra nem.
Éppen ez teszi még pikánsabbá, hogy a Fidesz a járvány helyett inkább velük harcolt, és őket akarta megszorításokkal megfojtani.
Egy biztos: sajnos nem a kormányon múlt, hogy nálunk nem lett nagyobb a baj. — Európai Magyarok
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Hiába nőtt a veszélyhelyzet
alatt a családon belüli erőszakos
bűncselekmények száma, az
álkeresztény fideszes kormány
szerint minden a legnagyobb
rendben van. Sőt, Orbánék
mondvacsinált
indokkal
akadályozták meg, hogy a parlament májusban kihirdethesse
a családon belüli és a nők elleni
erőszak felszámolásáról szóló
Isztambuli Egyezményt. Az
ellenzékből a Demokratikus
Koalíció csapott a leggyorsabban az asztalra. Vadai Ágnes, a
DK alelnöke és országgyűlési képviselője februárban egy
olyan törvényjavaslatot nyújtott be, ami a családon belüli
erőszak elleni határozottabb
hatósági fellépést tenné lehetővé

úgy, hogy ezentúl az ilyen esetek
közvádas bűncselekménynek
számítanának. Így többé nem
kellene megvárni, hogy vér
folyjon, a rendőrség már akkor
is léphetne, amikor még nem
késő. — Európai Magyarok

F ó:
Fo
Fot
ó IV
IIVa
V rrga
rgg JJoozzsee f Z olt
o t an
a

A Fidesz ismét szemet hunyt
a nők elleni és
a családon belüli erőszak felett

június

A kormány tündérmesét kreált
a jövő évi költségvetésből
Azt, hogy a Fidesz-kormány alternatívan
érzékeli a valóságot, évek óta láthatjuk. Ez az
alternatív valóságérzékelés jelent meg most
a 2021-es költségvetési tervezetben is, ami
viszont kifejezetten káros az ország számára.
Varju László, a DK alelnöke, a Költségvetési
Bizottság elnöke is erre hívta fel a figyelmet. Az,
hogy a kormány a jövő évi költségvetést úgy
tervezi, mintha nem is lett volna koronavírusjárvány és gazdasági válság, egyenesen
felelőtlenség. Ha arra alapozzák a jövőt, hogy
megsarcolják az önkormányzatokat, forrásokat
vonnak el, de közben például a Budapest—
Belgrád vasútvonal építését továbbra is
fenntartják, akkor ez a kormány bizony nagyon
el akarja titkolni, hogy mi vár az országra.
— Európai Magyarok

CSEPREGI ÉVA: „nem büntetés volt a karantén”
Sok mindenre megtanított a vírus által
ránk kényszerített karantén – mondta
az Európai Magyaroknak Csepregi
Éva. A Neoton énekesnője alig
várja, hogy újra színpadra léphessen.
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Hogy élte meg az otthonmaradás
kényszerét?
Jó volt spórolni, magamban lenni,
elmélyedni, olvasni. Nem bezártság
volt ez, nem büntetés. Hangszerekkel
vettem körbe magam. Vettem egy
szintetizátort, egy ukulelét, azokon
is gyakoroltam. Úgy éltem meg a
tavaszt, mint a készülődés időszakát.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy
mennyire változik meg a világ
a történtek után.
Mikor lesz újra Neoton-koncert?
Bár tudnám. Egyelőre abban bízom,

hogy amit augusztusra beírtunk a
naptárba, azokat a meghívásokat már
teljesíteni tudjuk. Olvastam, hogy autós
koncertek lehetségesek már most is, de
az nem a mi világunk. A Neotonnak
nagyon közvetlen a kapcsolata
a közönségével. Megvárjuk, amíg
együtt lehetünk és együtt lüktethetünk.
Új dalokkal is készülnek?
Dávid fiam írt nekem dalt, arra írok
majd szöveget, ért annyi élmény és ihlet,
hogy az megszülethet. De a Neoton
a régit játssza, a régi slágereket várja
tőlünk a közönség. Most azt tervezzük,
hogy felveszünk egy koncertet közönség
nélkül, és feltesszük a netre. Remélem,
jól sikerül. És ha nem jön közbe
semmi, október 17-én találkozunk
az Arénában. — Európai Magyarok
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KULTÚRA  9. oldal

Bacsó Péter hányattatott sorsú,
10 évig dobozban porosodó,
majd kultfilmmé váló klasszikusa
csak most ért révbe igazán. Bemutatták ugyanis a cenzúrázatlan
verziót, ami két olyan jelenetet is
tartalmaz, amit eddig nem láthattunk. Az egyikben Pelikán a már
elítélt Dániel Zoltánnal beszélget
egy sötétzárkában — ez egy Rajk
László emlékére készült kikacsintás —, a másikban Pelikán
a bebörtönzött püspökkel
beszélget, ez a kétezer éve fennálló egyház és a gondterhelt kommunista rendszer összehasonlításáról szól. Érdemes megnézni,
elvégre 51 évet kellett várnunk
erre. — Európai Magyarok

A Balatonon játszódó könnyed krimi
arról szól, hogy a Pogány Madonna
című értékes szobrot ellopják, és
ölnek is érte. A Bud Spencer-filmekre
emlékeztető bunyókkal tarkított
nyomozás végül sikerrel jár. A filmes
kellékből hármat készítettek. Az
egyiket, amelyet a Bujtor család őriz, ki
is állították a Tihanyi Bencés Apátság
múzeumában. Sztori a filmből, hogy a
verekedések puffanásaihoz egy malac
bőrét vitték a stúdióba, azt püfölték.
Érdekesség, hogy a rendőrség először
egyáltalán nem akarta segíteni a stábot.
A csapat végül felkért egy belügyi
szakértőt, így a helyi kapitányság már
adott két rendőrautót a forgatáshoz.
A film terveit jóváhagyó politikusok
nem nézték jó szemmel, hogy eredetileg
magyar lett volna a gyilkos, végül az a
megoldás született, hogy az illető egy
bécsi disszidens legyen.
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51 év kellett, hogy
megtudjuk, mit
cenzúráztak annak idején
a Tanú című filmből

Negyven éve forgatták a ma már
klasszikusnak számító Ötvös Csöpi—
Kardos doktor sorozat első részét,
A Pogány Madonnát. Bujtor István és
Kern András múzeumi tárgyat kreált
egy filmes kellékből.

A Pogány Madonnát több mint
egymillióan nézték meg a mozikban, és
érdemes újranézni ma is. — E.M.

„AZ OROSZOK MÁR A SPÁJZBAN VANNAK”
— 55 éves A tizedes meg a többiek
A címben idézett mondat csak egyik
a film klasszikus mondásai közül.

Fotó:filmarchivv.hu
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A Pogány Madonnát a tihanyi
apátságban is kiállították

Eredetileg egy sima partizánfilmnek
készült a mozi a Kádár-rendszer
konszolidációs
éveinek
elején.
Aztán az írók rájöttek, hogy
a zsoldot kézigránátokba rejtő, folyton
menekülő, és már csak túlélni akaró
katona sztorija rengeteg poént kínál
fel. Hol az oroszok, hol a nácik, hol
a nyilasok bukkannak fel, és jönnek
az újabb fordulatok. Persze, a végén
beállnak a szovjetek mellé, de ez a film
elkerülte a sematikus fordulatokat,
és a szereposztás (Sinkovits Imre,

Darvas Iván, Major Tamás, Szabó
Gyula, Márkus László, Ungvári Tamás
és mások) garanciát adtak a sikerre.
A filmtörténeti műhelyek statisztikája
szerint ez a magyar film tartja minden
idők
legnagyobb
mozisikerét.
A bemutató után a Szikra mozi
egy évig le sem tudta venni
a kínálatból. A film helyszíneit mai
állapotában dokumentumfilm rögzíti,
a filmarchívum színesítette a feketefehér kópiát. Keleti Márton legendás
filmjét ma is érdemes megnézni.
— Európai Magyarok
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KÓBOR JÁNOS:
Nincs nyár a Balaton nélkül
Az Omega frontembere a magyar tenger szerelmese. Korábban háza is volt a Balatonon, ma már csak a hajóját őrizte meg.
Nagyon bízik benne, hogy a válság és a vírus ellenére az emberek eljutnak a Balatonhoz.
Siófok,
Zamárdi
környékén
szeretnék
tölteni.
Remélem,
nem támad fel a vírus. Többhavi
karantén után az embereknek
szüksége van új élményekre, hogy
kimozduljanak a bezártságból,
hogy
újra
találkozhassunk
a barátainkkal. Persze, az egészség
a legfontosabb, ezért a karantént is
nagyon szigorúan betartottuk.”
Az Omega terveit is alaposan átírta
a vírus. Közép-Európa leghíresebb

zenekara Testamentum címmel
készít albumot, ezt szerették volna,
de szeretnék is bemutatni. Az
együttest az elmaradt külföldi
koncertek
miatt
százmilliós
veszteség érte már eddig is.
„Nem vag yunk már olyan fiatalok,
hog y akár eg y fél év is kimaradjon a
fellépésekből” — mondja Kóbor,
akinek már elege van a pihenésből.
— Európai Magyarok

FFot
ottó:
ó: w
wik
iikk ip
ipe
ppeedi
ddia
iiaa

„Nem tudom magam elképzelni a víz,
a balatoni ízek, hangulatok nélkül" –
meséli Kóbor János. — Balatoni
embernek lenni életmód. Nagyon
bízom benne, hogy megmaradnak
a szabadstrandok, mert nagyon
sokan vannak olyanok, akik nem
engedhetik meg maguknak, hogy
belépőjegyet
vásároljanak.
A
Balaton nem lehet rezervátum,
ez a tó mindenkié. Amennyit
csak lehet, a családdal Aliga,

GYÁSZ

FFooottóó:: w
wik
wi
i k iip
ipe
ppee di
ddia
iiaa

Számos olyan szerzeménye
van Bródy Jánosnak, amely
generációk himnuszává lett.
Ezek a dalok kinőtték a saját
eredeti kereteiket, és önálló
kulturális tényezővé váltak.
Az egyik ilyen a Lesz még
egyszer című kompozíció,
amely politikai üzenetté változott. A dallam
ihlette a szöveget. Bródyt
a formálódó szám hangulatában egy első világháborús

katonadalra emlékeztette.
Ez adta az ötletet a köztársaság óhajtására. Az
idea bejött: az Aréna-koncert bemutatóján tízezren
énekelték állva a szerzővel,
aki tavaly októberben, az
ellenzék előretörése után
a facebookon is boldogan
posztolta a dalt: „Lesz még
egyszer szép a világ, lesz még
Magyar Köztársaság, álljunk
fel hát, érte!” — E.M.

Fot
otó: man
m andin
ma
diner
er

Lesz még Magyar Köztársaság!
— Egy Bródy-dal története

97 éves korában elhunyt Göncz
Árpádné. A néhai köztársasági
elnök özvegye az egyik első
élharcosa volt a hazai szociális
munkának, a sérült és hátrányos
helyzetű emberek és gyermekek
felkarolásának. Az elhunytat
négy gyermeke, hat unokája és
kilenc dédunokája gyászolja.
— Európai Magyarok
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ASTRO & GASZTRO  11. oldal

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.)

Nem kell mindig fejjel menni a falnak! Néha legyen
kész a kompromisszumokra is, és környezete meg
fogja hálálni nagylelkűségét.
Vannak dolgok, amiket senki más nem fog elvégezni
maga helyett. Elég az önsajnálatból, ideje végre,
hogy saját kezébe vegye a jövője irányítását!
Nem kell mindig igazságtevőnek lenni! Nem mindenki szereti, ha szembesítik őt a hibáival. Egy jó
szóval, biztatással most többet elér.
Rengeteg feladat és elintéznivaló vár most Önre.
Még jó, hogy mindenben számíthat partnerére,
családjára és kollégáira – támaszkodjon rájuk
nyugodtan!
Először magában kell tisztáznia, hogy mit szeretne,
csak utána lehet elindulni valamilyen irányba!
Viszont bárhogy is alakul, ki fog tartani!
A döntéseknek bizony vannak következményei,
ezt most a saját bőrén is érezni fogja. Semmi nincs
veszve, a nap holnap is ugyanúgy felkel!
Pozitív hozzáállása az élet minden területén kamatozni fog. Ha régóta dédelgetett tervei vannak,
itt az idő megvalósítani azokat!
Vonzereje nem merül ki a csábításban, környezete
intellektusát is értékelni fogja. Ne féljen megnyílni,
a csillagok állása szerint most érdemes!
Környezete most minden vállalkozását segíteni fogja. Legyen szó egy kisebb projektről vagy nagyobb
tervről, szerettei Ön mellett állnak!
Most szívügyeit és pénzügyeit is reálisan látja.
Ne engedje, hogy érzelmei elragadják – egy jó terv
sokszor minden lelkesedésnél többet ér!

Gyümölcstorta
Vannak olyan édességek, amelyek sokaknál a
gyerekkort, azaz a nagymama által készített ízeket idézik. A gyümölcstorta egy gyors, de annál
ízletesebb emlék mindenki számára.
Az elkészítés sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk,
és viszonylag rövid idő alatt készíthetünk páratlan
ízű desszertet a meleg nyári napokra. Viszont mielőtt
hozzáfognánk, néhány fontos tanácsot adnánk ehhez
a recepthez. Sokkal ízletesebb desszertet kapunk, ha
vajjal készítjük, illetve figyeljünk a puding főzésénél,
hogy ne a zacskón feltüntetett tejmennyiséget használjuk, mivel jelenleg egy sűrűbb krémet szeretnénk
készíteni, mint egy hagyományos puding esetében.

Hozzávalók a tésztához:
4 db tojás
18 dkg cukor
14 dkg liszt
10 dkg vaj (ne margarint használjunk!)
1 teáskanál vaj a sütőforma kenéséhez
Hozzávalók a krémhez:
1 csomag tejszín ízű pudingpor
3,5 dl tej
0,5 dl tejszín
14 dkg liszt
3 ek. cukor
Hozzávalók a díszítéshez:
20 szem málna
10 szem eper
30 szem áfonya
1 teáskanál citromlé
igény szerint néhány mentalevél
1. Kemény habbá verjük a tojások fehérjét a cukorral, majd a tojások sárgáját egyenként hozzáadjuk, és
tovább verjük. Hozzákeverjük a lisztet, végül a megolvasztott, de nem meleg vajat.
2. A kész tésztát egy vajjal kikent, 29 cm átmérőjű sütőformába öntjük, és 175 fokra előmelegített sütőben
aranybarnára sütjük, majd kihűtjük.

Hajlamos lesz mostanában a túlzott költekezésre.
Pedig nem árt spórolni, hiszen a csillagok állása szerint egy nagyobb kiadás vár Önre.

3. A pudingot megfőzzük, és langyosra hűtjük.
Ezután habverővel sűrű, egyenletes krémet készítünk
belőle, majd a kihűlt tésztára kenjük. Ezt követően
a gyümölcsöket tetszőleges elrendezéssel a krémre
tesszük.

Újra bebizonyosodik a régi mondás: a harag rossz
tanácsadó. Mielőtt bármit mondana, előtte számoljon el háromig! Megéri.

4. A zselatint 3 dl vízben, a citromlével ízesítve a
cukorral feloldjuk, kevergetve kihűtjük, amikor
kocsonyásodni kezd, a torta tetejére öntjük.
Hűtést követően fogyaszthatjuk.

Jó étvágyat kívánunk!
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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 szokat, de úgy, hogy a sorokban, az oszlopokban és a 3x3-as kis négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen.

