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Orbán megbukott Brüsszelben:

SE PÉNZ, SE TEKINTÉLY
KONCERT NEM LEHET,
DE FOCIMECCS
VISZONT IGEN?

NEM SIKERÜLT
ELTITKOLNI A FIDESZES
PEDOFILBOTRÁNYT

ÓRIÁSI A TÚLJELENTKEZÉS
GYURCSÁNY FERENC
NYÁRI EGYETEMÉRE

Több magyar zenész is kifakadt
a kormány kettős mércéje miatt, amit
Gulyás Gergely miniszternek sem
sikerült megmagyaráznia.. — 3. oldal

A kormányzati titkolózás folytatódik
− a DK-s Vadai Ágnes azért küzd,
hogy oldják fel az iszonyatos ügyet a
10 éves titkosítás alól. — 3. oldal

A volt miniszterelnök 100 fiatalt
vár Balatonlellére augusztusban,
de egyből 3500-an jelentkeztek a nem
mindennapi programra. — 4. oldal
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A MAGYAROK
HARMADA
VESZÍTHETTE EL
A MUNKÁJÁT
A VÁLSÁGKEZELÉS
HIÁNYA MIATT
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Orbán megbukott Brüsszelben
- se pénz, se tekintély

Azóta
kiderült,
hogy
igaza volt. A fideszes
miniszterelnök
csúfosat
bukott Brüsszelben az
Európai Tanács ülésén.
Amire
felhatalmazást
kért
az
országgyűlési
szavazógépeitől, semmit

sem teljesített. Továbbra
is fennmarad a kormánya
elleni, 7-es cikkely szerinti
eljárás, továbbra is pénzt
kapnak a civil szervezetek.
Bekerült
a
végső
dokumentumba,
hogy
a jogállami alapértékek
felrúgása esetén a pénz
elvehető, és azt sem érte el,
hogy a gazdagabb országok
ne járjanak jobban, mint
a szegényebbek.
Orbán kudarca azzal vált
teljessé, hogy mindössze
20 milliárd eurót szerzett
Magyarországnak. Ez 40
százalékkal
kevesebb,
mint amennyit Gyurcsány
Ferenc
miniszterelnök
hozott haza 2007-ben.
— Európai Magyarok

fotó: Barkóczi Balázs

Dobrev
Klára
már
parlamenti felszólalásában
jelezte az uniós forrásokat
elosztó
csúcstalálkozó
előtt, hogy Orbánnak
csak akkor kell a pénz,
ha ellophatja. „Orbánnak
nincs bátorsága, ezért
inkább zsarol, de ez
annak beismerése, hogy
Magyarország
nem
jogállam.” - tette hozzá az
Európai Parlament DK-s
alelnöke.
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„Szerte a világon hatalmas károkat okozott a koronavírus-járvány gazdasági szempontból is. Vállalkozások
mentek tönkre, munkavállalók kerültek utcára, ám,
míg Európa más országaiban azt láttuk, hogy az állam igyekszik segíteni a munkájukat vesztett embereknek keresetük nagy százalékának megtérítésével, vagy
a vállalkozásoknak talpra állni, a családoknak pedig
különböző juttatásokat folyósítanak, Magyarországon
nulla forint járt a bajbajutottaknak." — mondta Molnár
Csaba.
A Demokratikus Koalíció áprilisban közzétette
húszpontos válságkezelő csomagját. Ebben kiemelt
helyen szerepelt a munkavállalók, családok,
vállalkozások megsegítése, melyre futotta is volna
a kormánynak az Európai Uniótól kapott eurómillárdokból. Futotta volna, ha az Orbán-rezsim nem a saját
oligarcháinak megmentésén töri a fején. A DK ügyvezető
alelnöke ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: “Sajnos
biztossá vált: a kormány láthatóan még mindig nem érti,
vagy nem akarja érteni, hogy mekkora bajban van az
ország.” Valóban, az, hogy egy friss, uniós mérés szerint
a magyarok harmada veszítette el részben vagy egészben a munkáját, óriási katasztrófa az országnak. Ám ezt
megoldani nyilvánvalóan nem az Orbán-rezsim fogja.
— Európai Magyarok

ÚJABB MEGSZORÍTÁSOKKAL KÉSZÜL
A MAGYAR VIDÉK MEGFOJTÁSÁRA A KORMÁNY
Hiába tiltakoztak az érintett települések
polgármesterei, a kormány gyáva módon
a járványveszélyre hivatkozva jelentette
be több tucat vasúti szárnyvonalon
a járatritkításokat. A vonat nélkül maradt
városok és falvak még fel sem ocsúdhattak
az első sokkból, amikor Orbánék
bevitték a kegyelemdöfést, és országosan
is megkezdték a VOLÁNBUSZjáratok ritkítását. Vagyis a „vasútbarát”
Fidesz
lelkiismeret-furdalás
nélkül
vágta le települések százait az ország
vérkeringéséről. Mindezt úgy, hogy
közben saját oligarcháit és minisztereit
tovább tömte közpénzzel. Hol egy újabb

milliárdos Mészáros-bizniszről szóltak
a hírek, hol a tárcák költöztetéséről
és újrabútorozásáról.
Barkóczi Balázs, a DK szóvivője szerint
“felháborító, hogy a veszélyhelyzet okozta
gazdasági válság közepén a kormányzat
maga helyett a bajba került magyarokon
kezdte a spórolást! Orbánék ezzel
kimondták a magyar vidék halálos ítéletét.
Ha a vidék és a vidéki emberek továbbra
is élni akarnak, 2022-ben együtt kell
leváltanunk a teljesen inkompetens Fideszt
a hatalomból!” - mondta el a szóvivő.
— Európai Magyarok
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Koncert nem lehet, de focimeccs igen?
Fotó: Drazen Zigic

- Kiakadtak a zenészek a kormányra

Bár Magyarország nagyobb tragédia
nélkül vészelte át a koronavírusjárvány első hullámát, a szakértők
arra
figyelmeztetnek,
hogy
a harcnak még nincs vége.
A környező országokban már
most is jelentősen megugrott
a fertőzöttek száma, ha pedig
nem járunk el körültekintően,
ez nálunk is megtörténhet.
Továbbra is azzal tehetünk
a legtöbbet a vírus terjedése ellen,
ha kerüljük a tömeget, lehetőleg
nem megyünk zárt térbe, ha pedig
igen, akkor maszkot viselünk és
betartjuk az egymástól másfél
méteres távolságot. Jobb ma egy
kényelmetlen maszk, mint holnap
az élhetetlen kijárási korlátozások.
— Európai Magyarok
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Továbbra is kell
a maszk, a vírus
köztünk jár

A teljes magyar zeneipart megdöbbentette, hogy amíg a kormány
engedélyezte a sportrendezvények, többek között a futballmeccsek
megrendezését, addig koncerteket, fesztiválokat nem lehet tartani,
és talán augusztusban sem lehet majd. Gulyás Gergely azzal magyarázta
a nyilvánvaló kettős mércét, hogy szerinte az alkoholfogyasztás
a különbség a kettő között, merthogy a meccseken nem isznak. Aki távolról látott
már magyar focimeccset, az tudja, hogy ez egyszerűen nem igaz, hiszen sört most is
minden magyar futballmeccsen lehet kapni.
Felháborodásukat a zenészek sem tartották magukban. Fluor Tamás
szerint “borzasztó béna magyarázat ezt az egészet az alkoholfogyasztásra
fogni. Ennél azért jobb hazugságot érdemeltünk volna”. Majkának is
a kettős mércével van a baja: “van, akinek szabad tömegrendezvényt szervezni, és
van, akinek meg nem. És ez felháborító szerintem". Lovasi András ugyanakkor
inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy a legnagyobb baj, hogy a kormány nem
segít a zenészeknek: “Nálunk a segítség? Nyilvános ígérgetésen kívül majdnem
a semmi”. — Európai Magyarok
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Nem sikerült eltitkolni a fideszes
pedofilbotrányt, de a kormányzati
titkolózás folytatódik

Az Orbán-kormány mindent megtett, hogy eltitkolja perui
nagykövete pedofilbotrányát. A nagy vihart kavart Kaletabotrány eleve azért derülhetett csak ki, mert az Index.hu
fényt derített a gyalázatos ügyre. A kormányzati titkolózás
azonban ezek után is maradt: már az egész ország tudta, hogy
egy pedofilt váltott le és menekített haza Peruból a kormány
teljes titokban, 10 évre titkosították az ügy részleteit.
Az ellenzékből Vadai Ágnes, a DK alelnöke, országgyűlési

képviselője volt az első, aki azt követelte, hogy oldják fel
a titkosítást.
“Elég volt abból, hogy az Orbán-kormány megpróbálja eltitkolni
a rendszerváltás utáni Magyarország legnagyobb pedofilbotrányát
csak azért, mert az elkövető a fideszes kormánynak dolgozott.
A kormány a házi ügyészségén keresztül azt már elintézte, hogy
Kaleta Gábornak ne kelljen börtönbe mennie, de azt nem teheti meg,
hogy folytatja a titkolózást az iszonytató ügyben. A kormány nem
csak az országnak tartozik ennyivel, hanem azoknak a gyereknek
is, akik a pedofil nagykövetnél talált pornográf képeken szerepeltek”
— írta közleményében Vadai. — Európai Magyarok
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Hatalmas a túljelentkezés
Gyurcsány Ferenc
nyári egyetemére
Bombaként robbant a hír, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció
elnöke újabb megdöbbentő programot szervez a fiataloknak. Ezúttal nem
Kossuth-téri lángosozásról van szó, és nem is DJ-nek csapott fel a volt
miniszterelnök, hanem egy többnapos nyári egyetemet hirdetett fiatalok
számára. A nyári egyetemre 18-30 közti résztvevőket várnak Balatonlellére,
augusztus 10. és 13. között.
Amire talán maga Gyurcsány Ferenc sem számított, az a brutális túljelentkezés.
A száz férőhelyre ugyanis 3500 fiatal jelentkezett, ami testvérek között is
harmincötszörös(!) túljelentkezés. A tájékoztatás szerint a száz kiválasztottat
folyamatosan értesítik a szervezők, de nyilvánvalóan a hoppon maradtaknak sem
kell majd csüggedniük: ahogy a DK elnökét ismerjük, nem sokáig fog tétovázni,
könnyen lehet, hogy ősztől - na persze amennyiben a járványhelyzet aktuálisan
lehetővé teszi - újra nekivág a nagy magyar éjszakának, és beszélgetésre vágyó
középiskolásokkal és egyetemistákkal együtt veszi be a szórakozóhelyeket.

Fotó: Gyurcsány Ferenc

Aki úgy gondolja, hogy a lellei tábor csak láblógatásról szól, az hatalmasat
téved. Az összejövetel célja, hogy a srácok jobban megismerjék a napi politika
működését, a magyar politika viszonyait, a poltikai kommunikáció működését
és a DK politikusait. Gyurcsány Ferenc ellenlábasai eközben pedig rongyosra
sírhatják a kispárnájukat. Most ugyanis ország-világ számára kiderült, a DK
elnöke nemhogy nem népszerűtlen, de a fiatalok, a leendő szavazók körében
kifejezetten jól áll. Mi pedig várjuk a beszámolókat, és reméljük, lesz folytatás
jövőre! Európai Magyarok
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Búcsú Bogdán Lászlótól,
Cserdi polgármesterétől
A köztiszteletben álló polgármester
halála
alaposan
megrázta
a
demokrata
közvéleményt.
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke
így búcsúzott tőle: „Bogdán Laci
barátom volt. (…) Csinált egy élhető
falut. Mondjuk ki: egy cigányfalut,
ahol tisztességben éltek az emberek.
Dolgoztak, tanultak, vigyáztak
egymásra. Minta lett. Példa.
Sokaknak. Küzdött sokakkal. Saját
cigány közösségével, az őt meg nem
értőkkel, a legújabb beruházással
szemben ügyeskedőkkel. De jól
bírta. Ha baj volt, segítséget kért.
És legtöbbször tudtunk segíteni.
(…) Meghasad a szívem érted.
Párodért. Cserdiért. A magyar
cigányokért” - zárta búcsúzója
sorait a volt miniszterelnök.
— Európai Magyarok
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