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Gyurcsány Ferenc az első nyári egyeteméről:

“NEKEM EZ VOLT AZ IDEI NYÁR
LEGNAGYOBB ÉLMÉNYE ÉS TANULSÁGA”

ELLENZÉKI
ÖSSZEFOGÁS

VÍZIBICIKLIKRŐL ÜZENT
A FIDESZNEK A DEL

VÁLSÁG VAN,
VÁLSÁGKEZELÉS NINCS

Az ellenzéki pártok történelmi
közleményben tudatták: megegyeztek, mindenütt csak egy közös jelöltet
fognak állítani a Fidesszel szemben.
— 3. oldal

A
DK
ifjúsági
szervezete,
a Demokratikus Lendület egy
rendhagyó
akcióval
mutatta
meg, hogy a Balaton mindenkié.
— 2. oldal

Még csak most jön a második hullám,
de a magyar gazdaság már most
a poklot járja, miközben augusztusban
az eddigi, minimális állami segítség is
megszűnik.. — 4. oldal
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Fotó: DEL

“Nekem ez volt az idei nyár legnagyobb élménye
és tanulsága” - Interjú Gyurcsány Ferenccel
az első Nyári Egyeteméről
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“Több Balatont,
kevesebb Fideszt!” Vízibiciklis akcióval
üzent a Fidesznek
a DK ifjúsági szervezete

Augusztus 10-től 13-ig került megrendezésre a Demokratikus Koalíció első
Nyári Egyeteme Gyurcsány Ferenccel Balatonlellén. A több mint 80 fiatal
jelentkező előadások és interaktív játékok keretén belül ismerkedett meg
a politika és a kampányok világával, hangulatával, sőt mentoraik vezetésével
nekik is szervezniük kellett egy választási kampányt plakátokkal, beszédekkel,
kisfilmekkel, sajtótájékoztatókkal és folyamatos online jelenléttel.
Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét kérdeztük
a Nyári Egyetem tanulságairól, és saját tapasztalatairól:
“Elnök úr, mennyire elégedett az Egyetemmel?
Én nagyon. Örülök, hogy ennyi okos, lelkes és nagyszájú fiatal jött el hozzánk.
Ez is volt a célunk: nem pártpropagandát akartunk nyomni, hanem velük
beszélgetve megérteni és megértetni ezt a pokolian bonyolult világot. És látszott
rajtuk, hogy ők is akarják! Hiába buliztak akár hajnalig, reggel újra ott ültek:
tanultak, játszottak, imádták az egészet.
Hogyan foglalná össze a Nyári Egyetem hangulatát?
Nekem ez volt az idei nyár legnagyobb élménye és tanulsága! Itt vannak
ezek a srácok, akik szabadok és értelmesek, nem balhéznak, hanem lazák, és
egy jobb Magyarországot akarnak. Velük voltam reggeltől estig. Figyeltem
őket, és beszélgettem velük. Láttam bennük az akaratot és az elszánást, de
a nyitottságot is. És ami legalább ugyanilyen fontos: láttam bennük a reményt.
Szerintem meg fogják csinálni! Európai Magyarok
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A
DK
ifjúsági
szervezete,
a Demokratikus Lendület tartott nem
mindennapi flashmobot a Balatonon.
A DEL tagjai vízibiciklikről üzenték
meg a Balatont felvásárló fideszes
oligarcháknak, hogy a magyar tengert
nem lehet kisajátítani.
“A mi generációnk úgy nőtt fel, hogy
a Balaton mindenkié. Hogy bármilyen
helyzetben is van egy magyar család, azt
megengedheti magának, hogy legalább egy
hetet itt töltsön a magyar tengernél. Azt
látjuk, hogy ez mára a múlté. Miközben
évről-évre egyre kevesebb a balatoni
szabadstrand, egyre kevesebb az elérhető árú
szállás, a fideszes oligarchák felvásárolják
a Balatont. Ma bárhova megyünk,
Mészáros Lőrinc, Tiborcz István és a többi
fideszes rokon és oligarcha érdekeltségeibe
botlunk. Megszerezték a szállodákat,
megszerezték a kempingeket, megszerezték
a kikötőket, borászatokat, yacht— és
golfklubokat. Orbán Viktor és emberei azt
gondolják, hogy a Balaton már az övék”
- ismertette a problémát Kiss Gergő,
a DEL elnöke.
Miközben a DEL tagjai vízibicikliken
állva skandálták, hogy “több Balatont,
kevesebb Fideszt”, a szervezet elnöke
úgy fogalmazott, hogy “ez a magyar
tenger, amit nem lehet elvenni az országtól,
akármennyi lopott pénzből is vásárolják fel
maguknak a turizmust a fideszes oligarchák.
Ahogy mi itt vízibiciklizünk, úgy itt fognak
vízibiciklizni a gyerekeink és az unokáink
is, mert a Balaton minden magyar
embernek egyformán jár!” - zárta sorait
Kiss Gergő. Európai Magyarok
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Földi Judit, a DK elnökségi tagja
“Pártállam
helyett
jogállamot!”
címmel
indított
akciósorozatot
azért, hogy megmutassa: az elmúlt
10 évben egy sor, korábban független
állami szerv és hatóság került a Fidesz
közvetlen politikai irányítása alá.
“Ma már nincs független ügyészség,
független
médiahatóság,
független
közmédia,
független
Állami
Számvevőszék, ahogy a választási szervek
vagy a rendőrség sem független a hatalom
pillanatnyi akaratától” - összegzett Földi,
az Állami Számvevőszék épülete előtt
emlékeztetve arra is, hogy az ÁSZ-t évek
óta egy volt fideszes politikus, Domokos
László vezeti.

“A Demokratikus Koalíció a többi
ellenzéki párttal együtt nem csak
az Orbán-rendszert akarja leváltani
2022-ben, hanem a pártállamot is
jogállamra akarja cserélni. Európai
magyarok
vagyunk,
akik
nem
egy szovjet vagy fehérorosz típusú
illiberális
pártállamban,
hanem
egy európai demokráciában, egy
európai Magyarországon szeretnénk
élni” — foglalta össze a DK és az
ellenzék hosszútávú céljait Földi Judit,
miközben a sajtótájékoztató alatt - az
illiberális diktatúrákhoz hasonlóan - pár
rendőr is megjelent, hogy igazoltassa
a hatalommal egyet nem értőket.
— Európai Magyarok
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“Pártállam helyett jogállamot!”
- Az Állami Számvevőszék előtt akciózott a DK

BRUTÁLIS ÁLLAMI ERŐSZAK
AZ ELCSALT BELARUSZ
VÁLASZTÁS UTÁN

AZ ELLENZÉK MEGEGYEZETT: MINDENÜTT
EGY KÖZÖS JELÖLT LESZ 2022-BEN
Több millió ember vonult utcára Fehéroroszországban
nemsokkal azután, hogy Európa utolsó diktátora elcsalta
a választást. Senki nem hitte el, hogy az országot 26 éve
irányító Aljakszandr Lukasenka a szavazatok több mint
80%-át tisztességes úton szerezte meg. A diktatúra megmutatta igazi arcát: Lukasenka brutális erővel próbálta
leverni a tüntetőket. Halottak, sebesültek, bebörtönzött,
külföldre űzött ellenzékiek, a belarusz diktátor mindent bevet hatalma megtartásáért. Közben egyre többen,
például rendőrök, katonák, az állami média dolgozói állnak át a tüntetők oldalára.
Az európai vezetők sorra ítélték el Lukasenkát, egyedül
Orbán Viktor hallgatott napokon át. A Demokratikus Koalíció képviselői az Európai Parlament elé vinnék
az ügyet, és szankciókat sürgettek Fehéroroszország
ellen. Ara-Kovács Attila szerint a diktátornak buknia
kell, a bebörtönzött civileknek, az elűzött ellenzéki politikusoknak és a civil szervezeteknek pedig minden segítséget meg kell adni. Az Unió is lépett, a tagországok vezetői a tüntetők mellé álltak, és kijelentették: nem ismerik
el a belarusz választás eredményét. — Európai Magyarok

Komoly lépést tettek az ellenzéki pártok a 2022-es
kormányváltás felé, amikor közös közleményben jelezték, hogy
megállapodtak: mindenütt egy közös jelöltet fognak indítani
a két év múlva esedékes országgyűlési választáson.
Amennyire váratlanul következett be a nagy bejelentés, annál
fontosabb, hiszen 2018-ban például bizonyíthatóan azért lett a
Fidesznek kétharmada, mert sok helyen több ellenzéki jelölt is
indult a választáson. A Demokratikus Koalíción akkor sem
múlt az összefogás - mintegy 60 helyen léptették vissza
a jelöltjeiket a 106-ból -, a sikerhez azonban az kell, hogy
minden ellenzéki párt vállalja, mindenütt csak egy közös
ellenzéki jelölt lesz. Ez megtörtént, a DK, a Jobbik, az LMP,
az MSZP, a Momentum és a Párbeszéd pedig egyúttal azt is
vállalta, hogy ha a közös jelölt személyéről valahol nem tudnak
tárgyaláson dönteni, akkor ott előválasztást tartanak. Ígéretük
szerint ráadásul közös programot is kidolgoznak, ami alapján
a győzelem esetén együtt kormányoznak majd. Ilyen jó hír
a tavalyi önkormányzati választáson aratott győzelem óta nem
volt az ellenzéki térfélen. — Európai Magyarok
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Csúcson a parlagfűszezon,
a kormány mégsem tesz semmit!
A DK-s képviselő korábban már többször
szót emelt a témában, hangsúlyozva,
mennyire fontos lenne a civilekkel
való együttműködés és a bejelentési
lehetőségének széles körben való
terjesztése.
Azonban hiába minden kérés és felhívás,
még mindig nincs kinevezett biztosa
az ügynek, az állam nulla szerepet
vállal a küzdelemben. A kivéreztetett
önkormányzatok üres kasszával nem
tudnak megküzdeni a parlagfűirtás
feladatával, de az állami vállalatoknak
sincs forrása a kötelező irtás elvégzésére,
miközben az allergiások száma egyre
növekszik. — Európai Magyarok

Kormányzati válságkezelés híján
a mélybe zuhant a magyar gazdaság

KÜSZÖBÖN A VÍRUS
MÁSODIK HULLÁMA Hogyan vigyázzunk
magunkra és egymásra?
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Fotó: Dr. Oláh Lajos

Évről évre súlyosabb gondot jelent
Magyarországon a parlagfűszezon. Az
augusztus allergiások százezreinek jelent
borzalmas időszakot, hiszen a parlagfű
allergia végtelenül makacs és agresszív
tünetekkel jár. Az időjárás is kedvez a
gyomnövény gyors terjedésének.
Hiába kötelező hazánkban irtani
a parlagfüvet, ez sokszor akadályokba
ütközik, a kormány pedig nem igazán
foglalkozik a helyzet megoldásával.
Oláh Lajos, a Demokratikus Koalíció
országgyűlési képviselője egy korábbi
közleményében úgy nyilatkozott: az
állam feladata lenne, hogy segítséget
nyújtson a parlagfű elleni küzdelemben.

A koronavírus okozta világválság
egyértelműen megmutatta az Orbánkormány alkalmatlanságát. A gazdaság
minden
mutatójában
brutális
a visszaesés, mégsem kapnak segítséget
a vállalkozók és a munka nélkül
maradottak százezrei. Még az eddigi,
meghökkentően szűkmarkú bérpótlékprogram is megszűnik augusztus végével.
Az eredmény borítékolható volt:
a magyar infláció a legmagasabb
az Európai Unióban, és a közép-keleteurópai térségben a magyar gazdaság
esett vissza a legnagyobb mértékben.
Hatalmasat ugrott az államadósság
is. Ahhoz képest, hogy Matolcsy
György
MNB-elnök
korábban
2 százalékos növekedést, Varga Mihály
pénzügyminiszter 3 százalékos csökkenést jósolt, a friss adatok szerint ez
valahol inkább 6-8 százalék között lesz.
Molnár Csaba, a DK európai parlamenti
képviselője arra figyelmeztetett, hogy
az Orbán-kormány magára hagyta
mindazokat, akiknek tönkrement
a vállalkozása, és azokat is, akik
elvesztették az állásukat. És miközben
a segítségre szorulók hiába reménykednek, a Fidesz és a rezsim kegyeltjeinek szórják a milliárdokat luxusberuházásokra, a haverok veszteségeinek
pótlására. — Európai Magyarok

Fotó: Maridav

Azt biztosan elmondhatjuk, hogy a
világméretű koronavírus-járvány mély
nyomokat hagyott társadalmunkban.
Megváltoztak mindennapjaink és
van, ami már sosem lesz olyan, mint a
járvány megjelenése előtt.
Most ismét sorra érkeznek a hírek
arról, hogy megindult a második
hullám. Azt csak remélni tudjuk, hogy
az Orbán-kormány ezúttal komolyan
veszi a védekezést, ám van, amit mi
magunk is megtehetünk a megelőzés
érdekében. Ilyen a maszkviselés, ami
az egyik leghatékonyabb gátja a vírus
terjedésének. Ne feledkezzünk meg
továbbra sem a személyes higiéniáról
és vegyük komolyan a távolságtartásra
való felhívást — Európai Magyarok

