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Dobrev Klára:

Ha összefogunk,
győzni fogunk!
Exkluzív interjú a 2. oldalon

Közös lista,
közös győzelem

Nem mond le
Szijjártó Péter

Gyurcsány Ferenc
Nyári Egyeteme

Tanulságos kutatást tett közzé
a Závecz Research az ellenzék
2022-es esélyeiről. Úgy fest, hogy
minden az összefogáson múlik.
‒ 3. oldal

Hiába a korrupciós botrány és a homályos hátterű luxusjachtozás, a külügyminiszter szerint a törvénysértés lehetőségét is felvető eset az ő magánügye.
‒ 6. oldal

Gyurcsány
Ferencet
kérdeztük
az első Nyári Egyeteméről, amelyet
több mint 80 fiatallal rendeztek
meg augusztusban Balatonlellén.
‒ 4. oldal
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„Ha összefogunk, győzni fogunk!”
- exkluzív interjú Dobrev Klárával

A nyár véget ért, a második hullám kezdetén pedig Magyarországnak már nemcsak a járvány
egészségügyi kockázataival kell szembenéznie, hanem egy egyre komolyabb gazdasági válsággal is.
A nem mindennapi helyzetről és kihívásokról Dobrev Klárát, a DK EP-képviselőjét,
az Európai Parlament alelnökét kérdeztük.

a nyugdíjasoknak, ahogy a csehek
tették. Számtalan jó példa volt
a magyar kormány előtt, ők mégsem
tettek semmit az országért.
A válságért tehát Ön szerint nagyban
okolható a járvány mellett a kormány
is...
Ön szerint hogyan vizsgázott a kormány az első hullámot illetően?
‒ A kormánynak tavasszal két feladata
volt, vagy inkább lett volna: időben
lemásolni más országok korlátozó
intézkedéseit, majd időben lemásolni
a válságkezelő csomagjaikat, gazdasági
programjaikat. Csak másolni kellett,
nem kellett feltalálni a spanyolviaszt,
vagy okosabbnak lenni a világnál;
számtalan jó példával szolgált Európa.
Ehhez képest míg a tavaszi korlátozásokat úgy-ahogy időben sikerült
meghozni, a válságkezelés gyakorlatilag
a mai napig nem történt meg.
Az eredményt látjuk: 400 ezer munkanélküli, EU-rekorder infláció, elszabadult államháztartási hiány, történelmi
gazdasági visszaesés, és lehetne sorolni.
Mit kellett volna csinálni?

‒ Hogyne! Nem véletlen, hogy sehol
sincs akkora válság Európában, mint
nálunk. Ugyanakkor én azt látom, hogy
ebben a helyzetben a kormány régóta
tartó morális válsága is kicsúcsosodott, a
két válság pedig nagyon is összefügg. Mit
látunk? Azt mondják, hogy megvédik
a munkahelyeket, de a legtöbb közpénzt elnyerő Mészáros Lőrinc vállalkozásai
elsőként
teszik
utcára
magyarok tömegeit. Előbb, mint
bármely multi. Azt mondják, hogy ne
menjünk külföldre, mert behurcoljuk
a vírust, de a miniszterelnöktől
a miniszterekig mindenki külföldi
luxusnyaralásra megy. Itt csak halkan
jegyzem meg, hogy a legtöbb családban
az iskolabezárás idején a szülőknek
ki kellett venniük a szabadságaikat,
hogy otthon tudjanak maradni
a gyerekekkel, ők sehova sem tudnak
menni nyaralni. De ilyen az is, amikor
azt mondják, hogy minden társas
érintkezést korlátozni kell, nem lehet
koncert, fesztivál, színház, könyvhét
és még ki tudja mi, de focimeccs nézők
előtt, az lehet. Szóval a gazdasági válság
csak a dolog egyik fele, ezt éppen azért
nem tudják és nem is fogják tudni soha
kezelni, mert ott húzódik mögötte az
Orbán-kormány morális válsága is.
Senki nem hihet őszintén abban, hogy
ez a bűnös hatalom képes lesz megoldani
a tisztességes emberek gondjait.

‒ Élni az EU által válságkezelésre adott
kétezer milliárd forinttal. Még pénzt is
kaptunk válságkezelésre, csak az országra
kellett volna költeni az oligarchák helyett.
Lehetett volna automatikus állami
bérpótlékot fizetni a dolgozók után,
mint Németországban. Lehetett volna
rendkívüli támogatást adni a válságban
elbocsájtottaknak, meghosszabbítani
a 3 hónapos támogatott álláskeresést,
vagy plusz szabadnapokat adni
a gyerekeikkel otthon maradó,
otthonról
dolgozó
szülőknek, Létezik ebből kiút?
mint a legtöbb európai országban. ‒ Csak a kormányváltás, az az egyetlen
Azonnali nyugdíjkiegészítést adni kiút. Ha marad ez a hatalom, akkor még

sokáig ez lesz, meg még a mostaninál
is rosszabb, ahogy mélyülni fog
a válság. Annak az ellenzéknek, amely
tavaly ősszel megmutatta, hogy képes
az
együttműködésre,
a
közös
kampányra és települések, városok,
kerületek tucatjainak a közös vezetésére, fel kell nőnie a közös kormányzás
feladatához is. Minden az együttműködésünkön áll vagy bukik, de
tudom, hogy képesek vagyunk rá, és meg
is fogjuk csinálni. Egyszerű képlet ez: ha
összefogunk, győzni fogunk!
Ahhoz képest, hogy EP-képviselőként
és EP-alelnökként elvileg leginkább
európai ügyek kötik le az Ön
idejét, eléggé a részének érzi magát
az itthoni történéseknek...
_ Mert a része is vagyok. Aki azt gondolja, hogy a Dobrev elment Brüsszelbe, és
már nem kell vele számolni, az téved. Itt
vagyok és figyelek. És mindig ott leszek,
ahol a hazámnak szüksége van rám.
Az európai Magyarországért dolgozom,
márpedig azt nem lehet Brüsszelben,
Luxemburgban vagy Svájcban megcsinálni.
Ami azt illeti, lassan szüksége lenne
az ellenzéknek egy közös miniszterelnök-jelöltre. Vállalná?
‒ Haladjunk sorjában! Előbb az a feladat,
hogy az ellenzék megállapodjon a közös
indulásban, a közös listában, a közös
jelöltekben és a közös miniszterelnökjelöltben. Nem véletlenül gyűjt
aláírásokat a DK a közös listáért, ez kell
legyen a kiindulópont. Az csak jóval
ezután jön, hogy az ellenzéki szavazók egy
előválasztáson eldöntik, hogy ki legyen
a közös miniszterelnök-jelölt, az Orbán
utáni világ első közös miniszterelnöke.
Sok dolgunk van még addig.

− Európai Magyarok
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Az ellenzéki szavazók döntő
többsége közös listát akar
Az, hogy az ellenzéknek hogyan
és milyen formában kellene
elindulnia a 2022-es országgyűlési választáson, már a nagy
közvéleménykutató cégeket is
hónapok óta foglalkoztatja.
A Publicus Intézet júniusi
kutatásában a megkérdezettek
több mint fele úgy gondolta, hogy „az ellenzék
sikeresebb lehet a következő választásokon,
ha
szorosabb
együttműködéssel,
közös
listával és közös miniszterelnökkel indul neki
a választásoknak”. A kutatás szerint az ellenzéki
szavazók 90%-a szavazna egy ilyen listára, sőt,
a közös ellenzéki lista vonzó lenne a bizonytalanok
többségének is.
Júliusban az Idea Intézet erősítette meg a közös
ellenzéki lista társadalmi többségét, kutatásuk szerint
az ellenzéki szavazók 72%-a ért egyet a közös listán
való indulással. Az Idea szerint a tavaly októberi
önkormányzati választáson aratott közös ellenzéki
győzelem értette meg az ellenzéki választók többségével,
hogy az ellenzéki pártok csak együtt győzhetnek.
Felmérésük szerint még a Momentum szavazóinak
kétharmada is a közös listát támogatja, holott a párt
még nem kötelezte el magát a közös lista mellett.
Az Idea kutatási eredményeit júliusban a Závecz
Research kutatása is megerősítette, náluk a szavazók
83%-a mondta azt, hogy egyetlen közös ellenzéki listát
szeretne 2022-ben. − Európai Magyarok

L E G Y E N A K ÖZ Ö S A K A R AT B Ó L K Ö Z Ö S L I S TA ,
A K ÖZ Ö S L I S TÁ B Ó L K Ö Z Ö S G YŐ Z E L E M ,
A K ÖZ Ö S G YŐZ E L E M B Ő L K Ö Z Ö S M A G YA R O R S Z Á G !

A DK aláírásgyűjtést indított
a közös ellenzéki listáért
Miután a párt internetes
konzultációján a közös lista
93%-os többséget kapott,
a Demokratikus Koalíció
aláírásgyűjtést
indított
a közös listáért. Elmondásuk
szerint ez jelenleg az
egyetlen lehetőség, hogy az
ellenzéki szavazók végre a
kezükbe vegyék a sorsukat,
és a 2022-es indulás
mikéntje ne titkos ellenzéki
tárgyalásokon dőljön el.

végén szereplő QR-kódot,
és a felugró internetes
felületen megadja az ehhez
szükséges adatait. Ha nem
rendelkezik okostelefonnal,
ugyanezt megteheti az
osszefogas.dkp.hu
weboldalon keresztül is.

Az aláírásgyűjtéshez most
Ön is csatlakozhat, ha okostelefonjával beolvassa a cikk

Több százezer szavazatot veszíthet az ellenzék azzal,
ha nem közös listán indul 2022-ben
A Závecz Research érdekes kutatással világított rá, hogy
mekkora tétje van annak, hogy lesz-e közös ellenzéki lista
2022-ben. Augusztusi, tehát egészen friss kutatásuk egyrészt azt vizsgálta, hogy mennyi szavazója van az ellenzéki
pártoknak összesen, másrészt azt, hogy mekkora
támogatottsága lenne egy összellenzéki közös listának.
A két adat összevetése tanulságosnak bizonyult: míg
az ellenzéki pártok külön-külön indulva csak 31%-ra
számíthatnának összesen, addig egy közös ellenzéki lista
37%-ot kapna, amellyel az ellenzék már megjósolhatatlanul
szoros meccsben lenne a Fidesz listájával.
Van tehát 6%-nyi választó ‒ potenciálisan több százezer
ember ‒, akiknek nincs igazán pártjuk, egy közös ellenzéki

lista mégis a szavazófülkébe vonzaná őket a választáson.
Ez persze fordítva is igaz: ha az ellenzéki pártok nem közös
listával indulnának, akkor egyből le is mondhatnának
ezekről a szavazatokról, ezzel pedig valószínűleg
a kormányváltásról is. Tavaly októberben sokan tették
fel a kérdést, hogy vajon
a Borkai-botrány vagy
a közös ellenzéki indulás
okozta-e a Fidesz csúfos
vereségét. Ez a sokadik
kutatás, amely szerint
sokkal inkább az utóbbi.
− Európai Magyarok
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„Nekem ez volt az idei nyár
legnagyobb élménye és tanulsága”
— Gyurcsány Ferencet kérdeztük
az első Nyári Egyeteméről

Augusztus 10-étől 13-áig 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. Emellett egész napos közösségi programok, na és persze a nyári Balaton
gondoskodott az egyetem résztvevőinek feltöltődéséről és jó hangulatáról.
A Demokratikus Koalíció elnökét kérdeztük a Nyári Egyetem tanulságairól és saját tapasztalatairól.

Elnök úr, honnan jött a Nyári Egyetem
ötlete?
Szerettünk volna egy olyan rendezvényt, ahol
a mindennapok eseményei iránt érdeklődő,
vagy az Instán és a Facebookon engem követő
fiatalok kötöttségektől mentesen, profi
előadók és szakemberek vezetésével nyerhetnek
betekintést a politika rendkívül összetett, de
nagyon izgalmas, pezsgő és pörgő világába.
A Nyári Egyetem egy közös álomnak indult, és
közvetlen kollégáim munkájának köszönhetően
– amit ezúton is nagyon köszönök nekik –
vált egy háromnapos rendezvénnyé. Egy olyan
közösségi eseménnyé, ahol az ország számos
településéről érkező srácok és lányok a nekik
kiadott feladatoknak megfelelően tudtak egy
közös célért, csapatban dolgozni.
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! − E.M.
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Az egész EU-ban
Magyarországon a legmagasabb
az infláció, magukra maradtak
a magyar családok

Egyetlen forint
támogatást sem
kapnak idén
a nyugdíjasok

A folyamatosan emelkedő élelmiszerárak miatt sokak már a nyár elején
sem tudhatták, hogy hogyan jut majd másnap hús, zöldség vagy gyümölcs
az asztalra. Nem elég, hogy az egész EU-ban Magyarországon volt a
legmagasabb az infláció az elmúlt hónapokban, a hivatalosan elismert
8,7 százalékkal szemben több mint 11 százalékkal emelkedtek az
élelmiszerárak, 17 százalékkal az idényáras termékek. Ez azt jelenti, hogy
egy kiló leveshúsért 60 forinttal, a leveszöldségekért pedig összesen 220
forinttal fizetünk többet, mint a járvány előtt, de ugyanilyen mértékben
emelkedett a sertéskaraj, a rizs, az olaj, a krumpli és a liszt ára is. Vagyis egy
átlagos négytagú családnak ma 500 forinttal többe kerül egy vasárnapi
ebéd, mint januárban, miközben a gazdaságvédelmi intézkedések
elmaradtak.
„Bár a kormány továbbra is úgy szórja két kézzel a közpénzt
a különböző látványberuházásokra, kedvenc oligarcháinak és
az egyházaknak, mintha nem lenne holnap, a koronavírusjárvány okozta gazdasági válság közepén a magyar családok
semmilyen érdemi segítségre nem számíthatnak Orbánéktól”
– emlékeztetett Barkóczi Balázs, a DK szóvivője. Európában
egyedülálló módon, a járvány alatt gyermekükkel otthon
maradó szülők sem bértámogatást, sem fizetett „vírusszabadságot
nem kaptak a magát családbarátnak hazudó kormánytól".

Amíg a luxuskormány tagjai a nyáron
adriai jachtokon süttették a hasukat,
addig a válság keményen sújtotta
azokat a nyugdíjasokat, akiknek
a pénze az árak elszabadulása miatt
hónapról hónapra egyre kevesebbet
ér. Márpedig a nyugdíjasok idén
semmilyen rendkívüli segítséget vagy
támogatást nem kapnak a kormánytól,
csak a jövő évre vonatkozó homályos
ígéreteket. A DK szerint ezzel szemben
azonnali, akár 50 ezer forintos
nyugdíjkiegészítést kellett volna fizetni
az időseknek. A párt szerint szégyen,
hogy a magyar nyugdíjasok hiába
dolgozták végig az életüket, egyetlen
forint segítséget sem kapnak a válság
évében a kormánytól.

Barkóczi elmondta: „Amíg Orbánék azt hazudták, hogy a 2020-as
költségvetés a családok költségvetése lesz, addig ma azt látjuk, hogy
a magyar családok kezét pont a legkritikusabb időszakban engedte el
a kormány. Ugyanakkor a járvány okozta gazdasági nehézségek még
hosszú ideig hatással lesznek a családok mindennapi megélhetésére,
ezért a Demokratikus Koalíció javaslatának megfelelően a családi
pótlékot azonnali hatállyal meg kell duplázni” ‒ tette hozzá
a szóvivő. − Európai Magyarok
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Szijjártó Péter hihetetlen
arroganciája: hiába a korrupciós
botrány, nem mond le

Szijjártó Péter külügyminisztertől már megszokhattuk a felsőbbrendű
viselkedést. Arroganciája most újra szintet lépett: a politikust
augusztusban kapták lencsevégre egy Fidesz-közeli üzletember
luxusjachtján, miközben nyilvános Facebook-oldalán irodai
képeket tettek közzé, amik kemény munka közben ábrázolják
a külügyminisztert.

Nagyüzemben
hordhatták a fideszes
politikusokat
a magángéppel
A sajtóban megjelent információk szerint
az augusztus 20-át követő hosszú hétvégén
erősen igénybe vették azt a repülőgépet,
amellyel korábban Orbán Viktor is repült
egy-egy focimeccsre. Vélhetően ez a NERrepülő vitte Szijjártó Pétert is legutóbbi,
elhíresült adriai útjára, de úgy tűnik,
nem Horvátország volt az egyetlen célpont.
A nyilvánosan elérhető repülési adatok
szerint az említett hétvégén a géppel
megjárták Nizzát, Ciprust, Bécset és Málagát
is. Arról, hogy kik voltak az utasok, nincs
adat, de azért azt nem nehéz kitalálni, hogy
az oligarchajáratot milyen kör veheti igénybe.
− Európai Magyarok
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Szijjártó Péter tehát egyenesen az emberek szemébe hazudott.
A nyilvánvaló hazugság mellett azonban van még egy probléma:
Szijjártó Péter vagy ajándékba kapta a többmilliós luxusutat, és ezzel
törvényt sértett, vagy továbbra sem tud elszámolni ekkora kiadással,
amit vagyonbevallása szerint sem a fizetése, sem a magánvagyona nem
fedez. Európai demokráciákban egy ilyen ügy után a lemondás lenne
a minimum, ám Szijjártó Péternek ez eszébe sem jut.
Ez az ügy is jól mutatja, hogy miért kell 2022-ben kormányt váltanunk.
Nem maradhatunk többé következmények nélküli ország. − E.M.

„Több Balaton, kevesebb Adria”

— kérte Orbán Viktor, majd elment az Adriára vitorlázni
nevű oldal szerint a homályos fotón
élénkzöld pólóban ücsörgő férfi maga
Orbán Viktor. A horvát híroldal úgy
fogalmaz: ez egy jó példa arra, hogy
„amit szabad Jupiternek, azt nem
szabad a kisökörnek”. Cikkükben azt
írják, a fotó Hvar szigetén készült,
illetve közöltek egy vitorlást ábrázoló
képet is, amellyel állításuk szerint
Orbán Viktor a tengeren hajózott.
Természetesen a sajtó megkereste
a Miniszterelnöki Sajtóirodát is,
ám Havasi Bertalan úgy nyilatkozott,
Orbán Viktor magánprogramjairól
nem ad felvilágosítást.
Az ügyben a Demokratikus Koalíció
arra szólította fel a miniszterelnököt,
hogy kérjen bocsánatot a magyaroktól.

Mint közleményükben írják, „Orbán
Viktornak bocsánatot kell kérnie az
emberektől, elsőként azoktól, akik
felelősségtudatosan
elhalasztották
az idei külföldi nyaralásukat,
ellentétben a felelőtlen, cinikus, magát
mindenkinél fontosabbnak gondoló
miniszterelenöknél”. − E.M.

Fotó: internet

Több jelét is tapasztalhatjuk annak,
hogy a következetesség hiánycikknek
számít a Fidesz háza táján. Maga Orbán
Viktor miniszterelnök sem tűnik ki
azzal, hogy egy ország vezetőjeként
igyekezne jó példát mutatni.
Orbán még júliusban adta ki
az azóta szállóigévé vált „Több
Balaton, kevesebb Adria” utasítást,
így biztatva a magyarokat arra, hogy
más országok helyett idén inkább
Magyarország tájait fedezzék fel, így
csökkentve a koronavírus-fertőzés
behurcolásának lehetőségét. Persze jól
hangzik a belföldi nyaralás gondolata,
ám hogy, hogy nem, augusztusban
felbukkant egy rejtélyes fotó egy
horvát hírportálon. A Jutarnji List
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Varju László:

A tervezett duplája lehet idén
az államháztartási hiány

Fotó: Varju László facebook

Az Államadósság Kezelő Központ augusztus
végére megduplázta a költségvetés várható hiányára
vonatkozó előrejelzését: 1890 helyett 3600 milliárd lesz
az év végén az államháztartás hiánya. Varju László,
a Parlament Költségvetési Bizottságának DK-s
elnöke arra figyelmeztetett: a kormányzati hezitálás,
a döntésképtelenség és a kormány kapkodó, rossz
gazdasági lépései vezettek oda, hogy 13,6 százalékkal
esett vissza a magyar gazdaság a második negyedévben.
Megugrott az infláció is, júliusban megközelítette
a 4 százalékot, az idényáras élelmiszerek ára pedig 17,1
százalékkal növekedett, ami a kiszolgáltatott helyzetben
élőket sújtja a leginkább. A kormány eközben semmilyen
érdemi lépést nem tett a munkahelyek megőrzése és
a válság kezelése érdekében, ehelyett eltitkolta a pontos
járványügyi és gazdasági adatokat – hívta fel a figyelmet
a DK alelnöke, aki szerint bebizonyosodott: Orbánék
nemzetinek hazudott együtt rabló rendszere megérett
a bukásra. − Európai Magyarok

Molnár Csaba:

A kormány annyit költött munkahelyvédelemre,
mint vadászati világkiállításra

Fotó: Molnár Csaba

A kormány a járvány és a válság első napjaiban azt
állította: 220 milliárd forintot fog költeni kifejezetten

munkahelyvédelemre. Mára kiderült: valójában kevesebb
mint 50 milliárdot, az eredetileg tervezett összeg alig ötödét
költötték erre. A magyar kormány szűkmarkúságának meg
is lett az eredménye: a munkanélküliség egész Európában
hazánkban emelkedik a leginkább, már júliusban
negyedmillió magyarnak nem volt állása. Friss adatok
szerint ráadásul a munkanélküliek között ma legalább
kétszázezer olyan ember van, aki már egyetlen forint
segítséget sem kap az államtól.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető
alelnöke arra emlékeztetett: a kormány annyit költött
a magyar emberek munkahelyeinek védelmére
a válságban, mint Semjén Zsolt vadászati világkiállítására.
A DK EP-képviselője szerint az Orbán-kormány elárulta
az országot, és nem védte meg a magyarok munkahelyeit.
Molnár Csaba hozzátette: az eddig elköltött 50 milliárd
forint többszörösét kellett volna munkahelyvédelemre
költeni, és meg kellene hosszabbítani, ki kellene szélesíteni
az augusztus 31-ével lejáró állami bérpótlékprogramot is,
ahogy azt például Németországban teszik. − E.M.
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olvaazsó életem a„Tönkrement
válság miatt,

és nem látom a kiutat”

Sosem éltem nagy lábon.
56 éves vagyok, becsülettel
dolgoztam egész életemben.
Ha nem is volt számolatlanul
pénzünk, tisztességgel fel
tudtam nevelni a gyerekeket,
útnak indítani mindkettőjüket
az életben. Nehéz volt
elfogadni, hogy a lányom és
a fiam is külföldön találja
meg a boldogulását, de belenyugodtam.
Mikor kitört a járvány,
nagyon sokat beszélgettünk
videóhívással. Mondták, hogy
bármi kell, szóljak nekik, de
tavasszal még az ijedtségen kívül
nem volt bajom. Aztán teltek
a hetek, sokasodtak a problémák a cégnél, ahol dolgoztam.
Az Orbánék által reklámozott
bérpótlékot nem kapták meg,
így elküldtek. Jelentkeztem

az álláskeresési járadékra, de
három hónap után már az se
jár. Most a gyerekeim segítenek,
mert
semmilyen
állami
segítséget nem kapok. Én nem
ezért dolgoztam és adóztam
végig az elmúlt közel 40 évet!
János.
Írjon nekünk Ön is!
forrodrot@europaimagyarok.com

Kálmán Olga videóban
ment neki a Tihanyt is
felvásároló Fidesznek
Kálmán Olga videói nagy népszerűségnek
örvendenek a Facebookon az utóbbi
időben. A DK-s politikus legutóbb arról
forgatott, hogy hogyan szerezték meg
a fideszes politikusok és oligarchák a
Balaton nagy részéhez hasonlóan Tihanyt
is. Hogy hogyan lett Mészáros Lőrincnek
úszómedencés nyaralója ott, ahol papíron
csak gyümölcsösök lehetnek. Hogy hogyan
alakította át a kormány az építkezések
engedélyeztetését úgy, hogy azokat a
fideszeseknek ne kelljen betartaniuk. Hogy
hogyan válik egyre inkább Tihany is a
fideszes milliárdosok magánbirodalmává.
Tanulságos történet, a tanulságot pedig
Kálmán Olga vonja le: „több Balatont,
kevesebb Fideszt!” − Európai Magyarok

Tanévkezdés:

Magukra hagyott tanárok és szülők
Az Orbán-kormány teljes alkalmatlansága
érzékelhető abban is, hogy a vírus által
sújtott helyzetben nem gondoskodnak
az oktatás feltételeinek biztosításáról.
Ennek legfényesebb bizonyítéka, hogy
a kormány hivatalos közleménye szerint
a „járványhelyzet miatt fokozódik a
szülők és a tanárok felelőssége”. Mintha
a kormánynak semmi dolga nem lenne…
Arató
Gergely
szerint
elfogadhatatlan,
hogy
a
kormány
a szülőkre és a pedagógusokra hárítja
a felelősséget, ahelyett, hogy észszerű
és pontos tervekkel készülnének
a második hullámra. Irreális feltételek
helyett normális pandémiás tervre és
megelőzésre, védekezésre van szükség –

mondja a DK oktatási szakpolitikusa.
Ha pedig azt várják a szülőktől, hogy
otthon tartsák a gyerekeket, akkor
engedélyezni kell, hogy az eddiginél jóval
több hiányzást igazolhassanak, és hogy
jóval hosszabb ideig maradhassanak
otthon táppénzen a gyerekekkel!
Arról nem is beszélve, hogy a digitális
oktatás fejlesztésére éppen fél éve volt
a kormánynak, de ebben sem csináltak
semmit.
Marad a bizonytalanság, a diákok és a
pedagógusok túlterheltsége. És ha leáll
az iskolai tanítás, mit kezdenek a szülők
az otthon marad gyerekekkel? Megannyi
kérdés: a kormány pedig bénázik.
− Európai Magyarok
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A koronavírus első áldozata:
Fotó: Maridav

a magyar egészségügy

Megérkezett a
járvány második
hulláma
Még a tanításnak sem kellett
elkezdődnie, hogy rekordot
döntsön az új koronavírusos
megbetegedések
száma.
Augusztus utolsó napjaiban
már több covidos új
fertőzöttet regisztráltak, mint
az első hullám bármelyik
napján. A kormánytagokat
sem kerülte el a vírus, több
politikus
megbetegedett,
sokan karanténba kerültek.
A járványügyi szakemberek
szerint korlátozások nélkül
csak a maszk, a gumikesztyű
és
a
sűrű
kézmosás
segíthet
megakadályozni
a robbanásszerű kitörést, az
időseknek pedig továbbra
is azt tanácsolják, hogy
ha tehetik, ne menjenek
közösségekbe.
Vigyázzunk
magunkra és egymásra!
− Európai Magyarok

Sokként érte az ellátórendszert és a közvéleményt is, amikor tavasszal
a kormány gyakorlatilag néhány nap alatt, mindenfajta egyeztetés és
tájékoztatás nélkül ürítette ki a kórházi ágyakat. Sok ellátásban dolgozó bírálta
az esztelen kórházkiürítéseket, betegek maradtak ellátás nélkül, miközben
az esetszámok nem igényeltek annyi üres ágyat. A járvány lecsengése után
azonban, hiába kezdődött az ágyak visszatöltése, még július végén is 15 ezerrel
kevesebb ágyon ápoltak betegeket, mint a járvány előtt.
„Van, ahol még mindig nem indult el az ellátás, ez pedig betegeket
veszélyeztet” – mondta el László Imre, a DK egészségpolitikusa. Szerinte a
járvány mélypontján 1321 fertőzöttet ápoltak a kórházakban. Ezzel szemben
csaknem tízszer ennyi üres ágyat tartanak fenn jelenleg. László Imre azt mondja,
a második hullámára való felkészüléssel a kormány nem veszélyeztetheti
a betegek ellátását. „Még egyszer nem fordulhat az elő, hogy valaki a járvány
miatt nem kap időben, megfelelő egészségügyi ellátást” – véli a politikus.
− Európai Magyarok

Hatalmas pénzszórás lett a kormányzati
lélegeztetőgép-vásárlásból — A DK feljelentést tett

A Külügyminisztériumtól kikért
szerződések alapján bebizonyosodott, hogy irreálisan sokat költöttek
lélegeztetőgépek beszerzésére tavaszszal. A legtöbb készüléket, több

mint 6000 darabot egy maláj cégtől
vette Magyarország 170 milliárd
forintért, ám a nagy megrendelésre
nemhogy kedvezmény nem járt, de
még magasabb is lett a végösszeg.
Kiderült az is, hogy az egész EU-n
belül hazánk vette a legdrágábban
a
lélegeztetőgépeket
Kínától,
a Németország által kialkudott árnak
például az ötvenszereséért ‒ jókora
pofont adva az évek óta hangoztatott
keleti nyitásnak.
A Demokratikus Koalíció büntetőfeljelentést tett hűtlen kezelés

miatt a lélegeztetőgép-biznisz
ügyében. Dr. Komáromi Zoltán,
a DK egészségügyi szakpolitikusa
elmondta, szerinte
felháborító,
hogy az elherdált milliárdokat valódi
védekezésre, tesztelésre és a kórházak
fejlesztésére is fordíthatták volna,
a Fidesz azonban még egy világméretű tragédián is képes nyerészkedni.
A DK ígéretet tett arra: nem fogják
hagyni, hogy ez a nyilvánvaló lopás
büntetlenül maradjon, előbb-utóbb
ki fogják deríteni, hogy ki járt jól
ezzel a bevásárlással. − E.M.
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Koncz Zsuzsa:
Egyre fogy a türelmünk
Filmszakadás a címe
Koncz Zsuzsa új dalának.
A
hozzá
forgatott
videóklipben
felbukkannak budapesti színházak, a reptérről elutazó
fiatalok, a
kivonuló
indexesek, és a végén
a maszk is felkerül. A
Závodi Gábor által írt
dal kőkemény kritika a
mai magyar valóságról.
Egyfajta segélykiáltásként
is értékelhető, hogy
jó lenne végre tudni,
merre megy a világ, hogy

40 éves az első Oscar-díjas
magyar film, a Mephisto
Redford mellett, sőt, gonosz lehetett
a Soha ne mondd, hogy soha címú Bondfilmben.
A magyar és az osztrák művész
a legutóbbi, a Zárójelentés című Szabófilmben is együtt dolgozott. Kevesen
tudják, hogy Szabó István maga is játszik
a Mephisto egyik jelenetében. Frakkban
bukkan fel egy színházi fogadáson.
A Mephistót szokás csak az Oscarral
emlegetni, pedig nyert Cannes-ban is,
és sok egyéb trófeát is begyűjtött. Ezt
a klasszikust érdemes megmutatni az
újabb és újabb nemzedékeknek. − E.M.

Fotó: internet

1980 júliusa és novembere között
készítette el Szabó István az első magyar
Oscar-díjas filmet. Az örökbecsű
Mephisto Budapesten, Berlin két
felében, Hamburgban és Párizsban
forgott. Főszereplőjét, Klaus-Maria
Brandauert egy bécsi színházlátogatás
után választotta ki a rendező.
A Klaus Mann regénye alapján készült
forgatókönyv egy, a karrierjét építő
színész-rendezőről szól, aki először nem
vesz tudomást a körülötte terjeszkedő
hitlerájról, majd szép lassan a brutális
rezsim kiszolgálójává válik. Onnan pedig
már nincs visszaút. Már a rendszerbe
nősül, szembekerül korábbi baloldali
barátaival. Csak a film végén döbben rá,
hogy csupán játékszer, eldobható kellék
a diktatúra mozgatói számára.
A film operatőre Koltai Lajos volt,
a stáblistán kiváló magyar színészek mellett külföldi hírességek is felbukkannak.
Érdekesség, hogy Szabónak egymás után
négy filmje került be a legjobb öt közé
az Oscaron. (Bizalom, Mephisto, Redl
ezredes, Hanussen) Ez a mozi volt az,
amelyik a világhírig repítette Brandauert.
Hamarosan megkapta a Távol Afrikától
egyik főszerepét Meryl Streep és Robert

hiányzik a biztonság,
hogy
odavesztek
az
értékek.
„A
filmen,
amit
nézünk, túl gyakran
beakadunk. Az egész
mozi leég, ha így
haladunk” ‒ szól a
keserű refrén. A felhúzott
maszk pedig egyszerre
mutat a járvány veszélyeire,
és jelzi a szólásszabadság
korlátozását. A klip már
látható a YouTube-on, új
lemeze várhatóan ősszel
jelenik meg. _ E.M.

Megírta
az életét
Presser
Gábor

Sokan unszolták, sokan
győzködték, végül meg is
csinálta. Presser Gábor
megírta az életét. A könyv
hamarosan kapható lesz
a boltokban. Születtek már
könyvek az Omega és
az LGT Kossuth- és Liszt
Liszt-díjas
legendájáról,
a Vígszínház zenei vezetőjéről, de az igazi sztorit csak
ő tudta megörökíteni. Jó
szívvel ajánljuk mindenkinek! − 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.)

A barátaid iránti érdeklődés nem egyenlő
a kotnyelességgel! Hiába, sokszor egy
hosszabb beszélgetés ezerszer többet ér.
Szánj bátran időt rá!

GASZTRO & ASTRO — 11. oldal

GYURCSÁNY
a konyhában

Törődj magaddal, törődj az egészségeddel!
A nyár végeztével ideje visszatérni a jól bevált
rutinhoz, és egy kicsit visszafogni magad.
Hidd el, a szervezeted hálás lesz érte!
Mostanra már megtanulhattad, hogy te vagy saját
magad legfontosabb szövetségese. Ne keserítsen el,
ha valaki nem hisz benne, hiszen te érzed, hogy jó
úton jársz, csak végig kell menni rajta!
Attól a pár kilótól, ami nyár végén felszaladt,
most könnyedén megszabadulhatsz. Ne
feledd: mindenben számíthatsz a szeretteidre.
Ők bíznak benned, és támogatni fognak!
A csillagok állása most nem kedvez a párkapcsolatoknak. Ne félj a magánytól, inkább
fordítsd a hasznodra! Tanulj, töltődj, hogy
még nagyobb energiával tudd bevetni magad.
Barátaid már eddig is meggyőződhettek
önzetlenségedről és nagy szívedről. A társaság
motorjaként továbbra is szükségük van rád,
ez pedig kárpótol majd a munkával töltött időért!
Mielőtt még újra túlaggódnád a dolgokat, először
is lazíts! Hidd el, a világ kereke anélkül is tökéletesen elforog, hogy neked folyamatosan javítgatnod
kellene a küllőket vagy az abroncsot!
Itt az ideje, hogy kihasználd a benned lévő fülledt
vonzerőt. Szinte a kisujjadat sem kell mozdítanod, és a világ a lábaid előtt hever majd. Ne feledd, a nagyobb erő nagyobb felelőséggel jár!
Csillagképednek megfelelően mint az íj húrja: hol
pattanásig feszülsz, hol a végletekig elernyedsz.
Itt az idő megtanulnod jobban beosztani az
energiáidat, hogy egyenletesen haladj a célod felé.
Tervezés és felelősség: ezek a jelszavaid. Ne törődj
azokkal, akik ezért darabosnak tartanak! Te jó
úton jársz, és keményen megdolgozol mindenért,
ezért nem kell szégyellned a sikereidet sem!
Ha bízol a megérzéseidben, nem érhet komoly
csalódás. Ne félj elengedni embereket, eszméket,
tárgyakat: ami igazán fontos, az előbb-utóbb úgyis
visszatalál hozzád, ami pedig nem, az annyit is ért!
Nem mindegy, kinek a hálójába gabalyodsz bele:
van, aki komolyan gondolja, és van, aki csak játszadozni akar. Te pontosan tudod, hogy mi a különbség
a kettő között. Ideje, hogy ezt neki is megtanítsd!

Zöldséges rétes
joghurttal
Hozzávalók:
• 5-6 érett kisméretű paradicsom
• 2 cukkini
• 1 vöröshagyma / • 1 lila hagyma
• 1 piros kaliforniai paprika kimagozva
• 1 padlizsán
• 3-4 gerezd fokhagyma
• só / bors
• 1 citrom
• 10-12 réteslap
• 2 dl görög joghurt
• snidling, friss petrezselyem

Elkészítése:
Az előkészített zöldségeket egy nagy tepsibe
teszem, meglocsolom olajjal, sózom, borsozom,
és 180 fokon 45-50 percig sütöm.
Ízlés szerint egyéb zöldfűszereket (például
oregánot) is hozzá lehet tenni. A sütőből kivéve
hagyom hűlni, és apróbb kockákra, darabokra
vágom, citrommal, sóval, borssal ízesítem. A réteslapokat kettesével nedves konyharuhára fektetem, és olvasztott vajjal egymás után megkenem.
Az alsó ötödét megtöltöm a zöldségkeverékkel.
Ezt követően jobbról-balról behajtom a széleket,
majd feltekerem a réteslapot. A kész réteseket
serpenyőben, négy-öt perc alatt forró olívaolajban készre sütöm, majd konyhai papírtörlőn
a felesleges olajat letörlöm. A joghurtot snidlinggel és mustárral ízesítem, és szószként, mártogatóként tálalom a zöldséges réteshez.

Jó étvágyat kívánok!

További receptek:

GYURCSÁNY a konyhában
című szakácskönyvben, amely
megrendelhető online
a https://webshop.dkp.hu/
weboldalon keresztül.

12. oldal — REJTVÉNYEK

#  2020. - 9. szám - szeptember
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.

