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Dobrev Klára nyer-
né az előválasztást 
— Az IDEA Intézet 
kutatása szerint a 
legtöbben Dobrev 

Klárát látnák szívesen Orbán Viktor
kihívójaként, a DK jelöltjének előnye 
pedig tovább nőhetett, amióta beje-
lentette indulását. → 3. oldal

Nemzeti tragédiát 
hozott a tavasz
— Tragikus követ-
kezményekkel járt
a Fidesz  kormány-

zásképtelensége, Magyarország la-
kosságarányosan a világelsők közé
került a járvány okozta halálozások-
ban a harmadik hullám alatt. → 4. oldal

A Fidesz direkt
nem rendelte  meg
B r ü s s z e l b e n
a magyaroknak
járó uniós vak-

cinákat, hogy aztán az EU-ra
mutogatva folytathassa a már jól
bejáratott Európa-ellenes politi-
kát. → 6. oldal

 DOBREV KLÁRA 



DOBREV KLÁRA:
„Meg fogom mutatni, hogy van egy másik Magyarország”
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A korábbi várakozások beigazolód-
tak, ma pedig már hivatalos, hogy
Dobrev Klára a Demokratikus
Koalíció miniszterelnök-jelöltje az 
ellenzéki előválasztáson. Ebből az 
alkalomból kérdeztük.
Miért vállalta a jelöltséget?
Az már az elmúlt tíz évben is egyér-
telmű volt, hogy ez a kormány tör-
ténelmi zsákutcába kormányozza
Magyarországot. Hogy távolodunk 
Európától, és egyre kevésbé hason-
lítunk egy szabad, demokratikus 
európai országra. Ez nem új, két 
dolog azonban az elmúlt egy év-
ben vált egyértelművé. Az egyik, 
hogy a járványban már nem csak
a közös vagyonunk, a nyugdíjunk,
az iskoláink vagy a kórházaink let-

tek alárendelve Orbán politikai játsz-
máinak, hanem az egészségünk és az 
életünk is. Ez egészen új mélység, amit 
szerintem sok ellenzéki sem nézett
ki a miniszterelnökből. A másik, 
hogy kiderült: a magyar államigaz-
gatás éles helyzetben gyakorlatilag 
nem működik. Persze eddig is tudtuk, 
hogy a Fidesz nem tud kormányozni,
de a járvány refl ektorként világítot-
ta meg az Orbán-rendszer működés-
és kormányzásképtelenségét. Kiderült,
hogy a nulláról kell újraépíteni a ma-
gyar államot, ha nem akarjuk még 
egyszer végignézni, hogy az ország
képtelen a tömeges tesztelésre,
a tömeges oltásra, betegek ellátá-
sára, munkahelyvédelemre, válság-
kezelésre, gyakorlatilag bármire.
Az ember azt gondolná, hogy ez
a helyzet inkább elveszi a kedvét azok-
nak, akik valaha miniszterelnökök sze-
rettek volna lenni...
Annak talán elveszi a kedvét, aki nem 
ezzel foglalkozott egész életében. Az én 
életem azonban erről szólt. Pénzügy-

jogász vagyok, többéves vezetői 
tapasztalatot szereztem az állam-
igazgatásban, ezt tanítottam az 
ELTE Pénzügyi Jogi Tanszékén is. 
De ezzel foglalkoztam a magánszfé-
rában is, amikor fejlesztéspolitikai 
tanácsadóként Európa több kormá-
nyának is segítettem abban, hogy 
miként tudják hatékonyabbá tenni 
az államaikat, és jobban felhasznál-
ni a fejlesztési pénzeket. Nekem ez
hazai pálya, akkor miért ne segíte-
nék a saját hazámnak? Önnek persze 
igaza van: én pontosan tudom, hogy 
mi most a feladat, és ha nem az len-
nék, aki vagyok, ez a helyzet bizto-
san elrettentene attól, hogy minisz-
terelnök akarjak lenni.

Mi lenne a legfontosabb célja
miniszterelnökként?

Hogy megmutassam, van egy másik 
Magyarország. Amelyben a haza és
a nemzet nemcsak a történelem-
könyvekben van meg pálinkagőzös 
éneklésben, hanem a mindenna-
pokban. Hogy mi vagyunk a haza és 
a nemzet, így együtt mindannyian, 
akik itt élünk. Ott van a nemzet, 
ahol nem gyomorgörccsel kell be-
mennünk a kórházba, ahol a gyere-
künk olyan tudást kap az iskolában, 
amellyel érvényesülni fog a munka 
világában, ahol egy végigdolgozott 
élet után nem az a kérdés hó végén, 
hogy gyógyszerre vagy bevásárlásra 
menjenek-e a nyugdíj utolsó forint-
jai. Ott van a nemzet, ahol nem ömlik 
ránk a hazugság, ha este bekapcsol-
juk a tévét, ahol akkor is nyugodtan 
alszunk el este az ágyunkban, ha 
elvesztettük a munkánk vagy bajba 
került a vállalkozásunk, mert tudjuk, 
hogy nem fognak minket magunkra 
hagyni. Ott van a nemzet, ahol a 
kormányzás nem kicsinyes akar-
nokok hebrencs diktátumait jelentik,
hanem odafi gyelést, párbeszédet, 
támogatást. Meg szeretném mutat-
ni, hogy így is lehet. Hogy az a jó
kormányzás, amely partnerként 
tekint minden egyes emberre az 
országban, és nem fogja be a fülét-
szemét, amikor a haza bajban van.

„Mi vagyunk a haza 
és a nemzet, így 
együtt mindannyian, 
akik itt élünk.”



Zászlófelvonással 
tisztelgett a DK
NEM HÉTKÖZNAPI MÓDON, ZÁSZLÓERDŐVEL MONDTAK KÖSZÖNETET 
A DK VÁROSVEZETŐI AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK.

Magyarországon az elmúlt tíz évben 
annyira lepusztult az egészségügy, és 
a kormány annyira arcátlanul semmi-
be veszi az ott dolgozókat, hogy most, 
a járvány idején különösen fontos
elmondani, mennyire tiszteljük őket. 
Ezért döntöttek úgy a DK fővárosi
polgármesterei, hogy egy szívhez szó-
ló, egyben fi gyelemfelkeltő akcióval
fejezik ki hálájukat az általuk
vezetett öt Budapesti kerületben.
Újbuda, Erzsébetváros, Óbuda-Békás-
megyer, a XV. és a XVIII. kerület fre-
kventált, központi helyein jelentek 
meg az egészségügyi dolgozók előtt
tisztelgő zászlók. A DK polgármes-
tereihez, László Imréhez, Cserdiné
Németh Angélához, Niedermüller 

Péterhez, Kiss Lászlóhoz és Szaniszló
Sándorhoz csatlakozott Gy. Németh
Erzsébet, humán ügyekért felelős 
főpolgármester-helyettes is. A Demok-
ratikus Koalíció és a DK-s polgár-
mesterek a járvány ideje alatt szám-
talanszor bizonyították, hogy kiállnak 
az egészségügyi dolgozók, ápolók,
nővérek, orvosok és mindenki mellett,
akik nap mint nap küzdelmet folytat-
nak a mi egészségünkért és életünk-
ért. Számos olyan intézkedést hoztak
kerületeikben, amelyekkel — a kor-
mánnyal ellentétben — segíthetik őket
ebben a komoly küzdelemben. Ezzel a 
gesztussal mondták el a koronavírus-
járvány harmadik hullámában: köszön-
jük nektek, hogy értünk harcoltok!

|| AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK A JÁRVÁNY LEGNAGYOBB HŐSEI
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Az IDEA szerint 
Dobrev Klára
a legnépszerűbb 
miniszterelnök-
jelölt
Az IDEA Intézet elsőként készített 
felmérést arról, hogy ki lenne a leg-
esélyesebb az ellenzéki előválasz-
táson potenciálisan induló minisz-
terelnök-jelöltek közül, ki lehet majd 
Orbán közös ellenzéki kihívója. A 
kutatás idején még csak Jakab Pé-
ter, Márki-Zay Péter és Fekete-Győr
András jelezték indulási szándé-
kukat, ugyanakkor rajtuk kívül
Karácsony Gergelyre és Dobrev 
Klárára is rákérdeztek a kutatók.
A felmérés szerint Dobrev Klára
magasan vezet a miniszterelnök-
jelölti versenyben; már akkor őt lát-
ták volna legszívesebben közös 
ellenzéki miniszterelnök-jelöltként 
az ellenzéki szavazók, amikor még 
be sem jelentette indulását. A kuta-
tásban Jakab Péter másodikként, 
Karácsony Gergely pedig harmadik-
ként követte Dobrev Klárát, aki azó-
ta még nagyobb előnyre tehetett 
szert azzal, hogy bejelentette: a DK 
miniszterelnök-jelöltjeként elindul 
az ellenzéki előválasztáson.
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Magyarország a világelsők  közt van 
a járvány miatti halálozásban

|| AMI A MAGYAROKNAK NEMZETI TRAGÉDIA, AZ A KORMÁNY SZERINT SIKER

Magyarországon már már-
cius végére eljutottunk 
odáig, hogy ötpercenként 
halt bele egy magyar a
koronavírusba. Halálozás-
ban lakosságarányosan
felülmúltuk az első hul-
lámban iszonyatos vesz-
teségeket elszenvedő
Olaszországot, a járványt

látványosan félrekezelő
Egyesült Államokat, sőt a 
sokáig lesajnált Svédor-
szágot is. Mindez pedig
nagyrészben az egészség-
ügyünket tíz év alatt
leépítő, a járvány alatt hol
adriázó, hol dubajozó, de
mindig összevissza beszélő
Orbán-kormány számlájára

írható.  Varga Zoltán, a DK
frakciószóvivője emlékez-
tetett Orbán Viktor korábbi
szavaira: „Azt ígérte, hogy 
majd mindenkit meggyó-
gyítunk, ahogy azt is el-
mondta, hogy a védekezés
sikerét a megmentett életek
számában mérjük. Akár-
honnan is nézzük, Orbán

Viktor járvány elleni véde-
kezése elbukott” – hangsú-
lyozta a politikus. Hozzátet-
te: egy év alatt a kormány is
felkészülhetett volna a vé-
dekezésre és a tömeges oltás
megszervezésére, de csak
a  szokásos propagandára
koncentráltak, pedig plaká-
tokkal nem lehet gyógyítani.

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY HARMADIK HULLÁMÁBAN NINCS OLYAN NEMZETKÖZI
ÖSSZEHASONLÍTÁS, AMELY NE AZT MUTATNÁ, HOGY AZ EGÉSZ VILÁGON MAGYARORSZÁGON
AZ EGYIK  LEGNAGYOBB A BAJ.

„MI, EURÓPAI MAGYAROK ÚGY LÁTJUK: ORBÁNÉK JÁRVÁNYKEZELÉSE ELBUKOTT, MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA PEDIG EZ FELÉR
EGY NEMZETI TRAGÉDIÁVAL” – JELENTETTE KI VARGA.

Most akkor hány embert 
tudunk lélegeztetni?

AKI FIGYELI A KORMÁNY KOMMUNIKÁCIÓJÁT A LÉLE-
GEZTETŐGÉP-KAPACITÁSOKRÓL, AZ EGY ÉRDEKES 
DOLGOT VEHETETT ÉSZRE AZ ELMÚLT HÓNAPOK-
BAN: MINTHA MINDIG ATTÓL FÜGGENE EZ A SZÁM,
HOGY ÉPPEN HÁNYAN VANNAK LÉLEGEZTETŐGÉPEN.

Azt tudjuk, hogy a kormány kam-
pánycéllal vásárolt százmilliár-
dokért lélegeztetőgépeket, még-
hozzá abban a biztos tudatban, 
hogy szakember híján ezeknek
a gépeknek csak a töredékét fogja 
tudni használni az egészségügy. 
Arról azonban, hogy tulajdonkép-
pen hány lélegeztetőgép működte-
téséhez van elég szakember, min-
dig mást mond. Amikor még csak 

pár száz ember volt lélegeztetőgépen, 
a kormány illetékesei azt mondták, 
hogy egy időben akár ezer embert is 
lélegeztetni tudnak. Amikor a lélegez-
tetettek száma meghaladta a 900-at, 
már azt mondták, hogy ez a kapacitás 
az 1400 lélegeztetettet is eléri. Amikor 
már több mint 1300 honfi társunk volt 
lélegeztetőgépen, ugyanazok az illeté-
kesek már azt mondták, hogy 2000 
embert is tudnánk egyszerre lélegez-

tetni. A tapasztalatok alapján az 
az optimális, ha az intenzív osztá-
lyon egy ápolóra egy, maximum 
két beteg jut, ha ennél több, akkor 
drasztikusan csökken a betegek 
túlélési esélye, és nő a halálozás. 
Ma Magyarországon egy ápolóra
4-5 beteg jut, nem ritkán 6-8 is, 
köszönhetően az elmúlt 10 év 
egészségügy-ellenes politikájának 
és az orvosok elüldözésének.
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Még márciusban az ATV készített
riportot az ukrán—magyar határ 
közelében, ahol a helyiek elmondása 
szerint tömegével, minden korlátozás 
nélkül érkeznek az emberek Ukrajná-
ból. A beszámoló szerint nemcsak a 
magyar adófi zetőktől kapott nyugdí-
jukat felvenni vagy vásárolni járnak át 
a határon, hanem a koronavírus elleni 
vakcináért is, mert itt ingyen kapnak 
oltást, míg Ukrajnában ezért félmillió 
forintot kellene fi zetniük.
Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció 
frakcióvezető-helyettese ezzel kap-
csolatban sajtótájékoztató keretében 
elmondta: a Demokratikus Koalíció 
írásbeli kérdéssel fordul Orbán Viktor 
miniszterelnökhöz, hogy megtudja: 
hány határon túli kettős állampolgár
jutott eddig oltáshoz a magyar 
készletekből. A politikus ezt követően 
ismertette, hogy rákérdeznek arra is, 
melyik vakcinából pontosan mennyit
használtak eddig fel, hány Pfi zer,
Moderna és AstraZeneca fogyott el
a határon túliak oltására? 
„Kik végzik a határon túliak oltását, 
esetleg ez is a magyar háziorvosok 
feladata? Mivel a kormány szándéko-
san nem élt az összes, Magyarország-
nak lakosságarányosan elérhető  
uniós vakcinával, a legfontosabb 

kérdés, hogy a kormány vajon a hatá-
ron túli kettős állampolgárokkal is 
kalkulált-e a vakcinák berendelése-
kor?” — sorolta Vadai Ágnes a kérdé-
seket. Hangsúlyozta, a Demokratikus
Koalíció azonnali válaszokat és 
konkrét adatokat követel, minden-
kinek joga van ugyanis tudni, hogy 
hány, az Európai Unió által magyar 
adófi zetőknek küldött oltást használ-
tak fel határon túli kettős állampol-
gárok beoltására.
A DK frakcióvezető-helyettese úgy 
fogalmazott, minden bizonnyal érde-
kes helyzeteket teremt, hogy míg az 
EU-ban tízmillió magyarra számolják 
ki a hazánknak lakosságarányosan 
elérhető uniós oltások számát, addig 
a kormány határon túli kettős állam-
polgárokat is olt a készletekből. 
„Ez önmagában persze még nem baj, 
hiszen egy egészségügyi vészhelyzet 
van. A baj ott kezdődik, ha a kormány 
ennek tudatában, ennek ellenére 
nem rendel elegendő uniós vakcinát 
még úgy sem, hogy azt valójában 
csak tízmillió magyarra kalkulál-
ták. Ha pedig nem rendeltek elég 
uniós oltást tízmillió magyarra vetít-
ve, akkor jó kérdés, hogy hogyan 
lesz elég többre” – magyarázta a DK
alelnöke és frakcióvezető-helyettese.

Orbánék titkolóznak
a határon túli magyarok 
oltásáról

Március elején már érezni lehetett, 
hogy a koronavírus-járvány harmadik 
hulláma nem lesz kíméletes hozzánk, 
és nagyobb pusztítást visz véghez, 
mint az előzőek. A helyzetet azon-
ban az is nehezítette, hogy az Orbán-
kormány tízévnyi megszorítással
és a mostani káros és átgondolatlan, 
az egészségügyi jogállásról szóló tör-
vénymódosítással mára gyakorlati-
lag bedöntötte az egészségügyet. Az 
előnytelen szerződésmódosítások 
miatt közel 5000 egészségügyi dolgo-
zó mondott fel, akiknek a hiánya akkor 
mutatkozott meg különösen, amikor a 
harmadik hullám rekordokat döntöge-
tett. 
László Imre, a Demokratikus Koalíció 
egészségügyi szakpolitikusa, Újbuda 
DK-s polgármestere sajtótájékoztató 
keretében fi gyelmeztetett: Mára elér-
keztünk arra a pontra, amelytől rég-
óta féltek. László Imre emlékeztetett, 
10 évig vezette a Szent Imre Kórházat.
„Név szerint ismerem azokat az embe-
reket, akik hosszú évek, de inkább év-
tizedek óta reggeltől estig gyógyíta-
nak a kórházban, minden megszorí-
tás és méltatlan körülmény ellenére. 
Ha ők azt mondják, hogy ez így nem 
mehet tovább, az azt jelenti, hogy
a kormány törvénymódosítása való-
ban minden határt átlépett” – mondta
a polgármester, aki szerint a követ-
kezmények minden bizonnyal ember-
életekben mérhetők.

Hiba volt 
lemondani 
több ezer 
egészségügyi 
dolgozóról



OLTÁSKÁOSZ

Rengeteg 
idős ember 
vár még 
oltásra
HIÁBA ÁLLNAK A RAKTÁRAK-
BAN AZ UNIÓS VAKCINÁK,
ORBÁNÉK KÉPTELENEK
KIOSZTANI.

Hiába vizionál a miniszterelnök 
szabad nyarat, továbbra sem 
sikerül tömegével beoltani az 
időseket. Ráadásul rengeteg 
nyugdíjas szembesült azzal, 
hogy hiába jelentkezett a védő-
oltásra, a regisztrációt ellenőrző 
portál szerint mégsem szerepel 
a regisztráltak között. Nem cso-
da, hogy Magyarország óriási 
lemaradásban van a 60 év felet-
tiek oltásában.
Az EU-s statisztikák szerint ápri-
lis elejéig az idősek alig több 
mint 50%-a kapta meg az első  
védőoltást. Összehasonlításkép-
pen Dániában ez a szám 70%, 
Svédországban 80%.
Komáromi Zoltán háziorvos 
szerint egyértelműen az állam 
felelőssége a kialakult helyzet, 
pedig már rég be lehetett volna 
oltani az időseket.
„Kaptam olyan listát, amin alig 
szerepeltek 60 évnél időseb-
bek, a levélben pedig az is ben-
ne volt, hogy ne próbáljanak 
meg változtatni a kiadott oltá-
si sorrenden, mert ellenőrizni
fogják. Mondanom sem kell, 
teljesen észszerűtlen volt. Én 
több idős beteget is előre vet-
tem, mert pontosan tudtam,
kiknek lehet életmentő a vakci-
na. Így kapta meg az oltást egy 
98 éves beteg férfi  és a 95 éves 
felesége is.”
A háziorvos szerint felháborító, 
hogy nem halad az idősek oltása, 
pedig mindenki tudja, nincsenek 
elvesztegethető napok.

Így csinált párt-
politikát a Fidesz 
az oltásból is
Február végén bukott le a kormány, 
hogy sokkal kevesebb Moderna vakci-
nát rendeltek, mint amennyi járt volna 
a magyaroknak. Orbán Viktor elsőre 
letagadta a történteket, egy napra rá 
a kormány már azt mondta, hogy ez 
az oltóanyag túl drága. Egy újabb nap 
elteltével pedig azt mondták, hogy
a vakcina csak sokára jönne meg.
Mivel ebben is összevissza beszéltek, 
ma sem tudjuk az igazságot.
„Ritkán mondok ilyet, de ez tényleg 
hazaárulás” — mondja Molnár Csaba.
A DK ügyvezető alelnöke szerint Or-
bánék tudatosan nem rendelték meg 
a vakcinát, hogy könnyebb legyen 

lassúnak bemutatni az uniós vakcina-
beszerzést, ennek megfelelően pedig 
vad brüsszelezésbe is kezdtek, foly-
tatva a jól megszokott EU-ellenes
politikát.
Molnár Csaba szerint a kormány 
az oltásból is pártpolitikát csinált.
„Orbán ott kezdett politikai játszmá-
ba, ahol emberéleteket kellett volna 
menteni. Ez olyan felelőtlenség és 
gátlástalanság, amit eddig még tőle 
sem láttunk” — véli a DK politikusa.
A kormány által veszni hagyott
Moderna vakcinákra a hírek szerint 
egyből lecsaptak a franciák, a dánok 
és a németek.

|| ORBÁN NEMET MONDOTT AZ UNIÓS VAKCINÁRA
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5 Orbán-ígéret,
aminek 
bebizonyosodott 
az ellenkezője
ÖSSZESZEDTÜK, HOGY MIT ÍGÉRT A MINISZTER-
ELNÖK A JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATBAN, ÉS 
EHHEZ KÉPEST MI TÖRTÉNT A VALÓSÁGBAN.
AZ EREDMÉNYT ISMERJÜK: LESÚJTÓ ÉS DRÁMAI 
A KÉP A KORMÁNY VÉDEKEZÉSÉRŐL.

Az Orbán-kormányt láthatóan elké-
nyelmesítették az elmúlt évek lát-
szatháborúi, amelyekben a nagy mű-
gonddal kitalált ellenségek akkor
támadtak vagy szenvedtek vereséget, 
amikor ő azt akarta. A koronavírus 
azonban egy valós ellenség és kihí-
vás, ennek megfelelően nem is foga-
dott szót a kormánynak. Hiába fogott 
hozzá Orbán Viktor a járványkezelés-
hez is a tőle megszokott nagyotmon-
dással, csak bemutatta, hogy mit is 
jelent a mondás: nagy mellényből 
lesz a nagy zakó.
A miniszterelnök tavaly ősszel két 
fontos ígéretet is tett az országnak. 
Egyrészt azt mondta, hogy „minden-
ki megnyugodhat, ha elkapja ezt a 
betegséget, meg fogjuk gyógyítani”. 
Pár nappal később azt is elmondta, 
hogy „most a védekezésnek a sikerét
a halálesetek, illetve a megmentett
életek számában tudjuk mérni”. 
Ehhez képest a valóság az, hogy már 
bőven túl vagyunk a 20 ezer halálos 
áldozaton, Magyarország pedig halá-

lozásban ott van a világelsők között. 
Való igaz, a védekezés sikerét lehet a 
halálozásban mérni, csak ez nem si-
ker, hanem nemzeti tragédia.
Orbán Viktor azt is megígérte az or-
szágnak, hogy „ha egy hétvége alatt
kellene mindenkit beoltani, arra 
képesek lennénk”. Ehhez képest még 
ma sincs mindenki beoltva, holott ol-
tóanyag már bőven van az országban, 
ahogy nehéz lesz elfelejteni azt is, 
mekkora kormányzati káosz és pá-
nikolós sms-ezés kerekedett abból, 
amikor mindössze 74 ezer embert 
akartak beoltani egy hétvége alatt. Az 
sem ment, nem hogy az egész ország.
De emlékezhetünk arra is, amikor
a harmadik hullám csúcsához 
közeledve a miniszterelnök azt mond-
ta a felvetésre, hogy nem kellene-e 
nemzetközi segítséget kérnünk, hogy 
„megvagyunk, és nem segítséget 
fogunk kérni külföldről, hanem in-
kább segítséget adunk majd”. Mindezt 
akkor, amikor a Magyar Orvosi Kama-
ra szerint már napi gyakorlat volt, 
hogy a kórházakban választani kel-
lett, két beteg közül ki kerül léle-
geztetőgépre, és kinek lesz a sorsa
a biztos halál.
A fentiekhez képest szinte már meg-
bocsájthatónak tűnik, hogy Orbán
Viktor azt is elmondta a harmadik
hullám idején, hogy „láttam már 
novemberben, hogy nagy baj lesz”, 
ehhez képest a nyitásról folytatott 
nemzeti konzultációt, közvetlenül
az ország teljes bezárása előtt.

Lassan több 
lesz az uniós 
vakcina, mint 
az oltásra 
regisztrált
FELPÖRGÖTT A GYÁRTÁS, 
EZÉRT MAGYARORSZÁGRA 
IS RENGETEG UNIÓS
VAKCINA ÉRKEZETT.

Ahogy azt korábban is tudni
lehetett, a második negyedévre 
valóban jelentősen felgyorsult 
az uniós vakcinák szállítása
a tagállamoknak. A gyártók az 
év elején éppen azért növelték 
a gyártási kapacitásaikat, hogy 
tavaszra, de legkésőbb nyár ele-
jére minden uniós tagállam ol-
tási programja megközelíthesse
a nyájimmunitást, azt az állapo-
tot, amikor már túl sok beoltott 
ember van ahhoz, hogy a vírus 
tovább tudjon terjedni.
Mostanra elérkeztünk oda, hogy 
lassan több az uniós vakcina 
az országban, mint ahányan az
oltásra regisztráltak. Ezért kár 
volt arra építeni a kormányzati
kommunikációt, hogy az EU
miatt nincs elég oltás.

JÁRVÁNY — 7. OLDAL|| $
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A MAGYAR HALÁLOZÁSI ARÁNY 
AZ EU ÁTLAGÁHOZ KÉPEST IDÉN 
MÁRCIUSBAN

A LÉLEGEZTETETT BETEGEK HALÁ-
LOZÁSI ARÁNYA EGYES KÓRHÁZAK-
BAN AZ ORVOSI KAMARA SZERINT
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Március elején a Demokratikus Lendület, 
a DK ifjúsági szervezete nemzetközi kap-
csolatok programjában megtörtént az 
első találkozó, méghozzá egy belga—
fl amand ifjúsági szervezettel, a Jongso-
cialisten csapatával. A Jongsocialisten 
EP-képviselője ugyanúgy az S&D-frak-
cióban ül, akárcsak a négy DK-s európai 
parlamenti képviselő. A beszélgetésből 
kiderült, hogy a belga fi atalok nagyon
intenzíven érdeklődnek a jelenlegi magyar 

belpolitika iránt. Szóba került az ellenzé-
ki összefogás és a 2022-es sorsdöntő vá-
lasztás is, amivel kapcsolatban elmond-
ták: drukkolnak a DEL-nek és a Demokra-
tikus Koalíció közösségének! Az online 
találkozón szó volt a további együttműkö-
dés lehetőségéről és esetleges menet-
rendjéről is, sok-sok eseménynek és lehet-
séges programnak az ötletével együtt. 
Ezzel a Demokratikus Lendület óriási 
mérföldkő előtt áll, hiszen a belga—
fl amand ifjúsági szervezettel kiépített és 
ápolt jó kapcsolat azt jelenti, hogy immár 
a DEL-es fi atalok is kiléptek a nemzetközi 
politika színterére.

Az idei lesz a második 
tavasz és érettségi időszak 
a koronavírus árnyékában. 
Ideális esetben, más országban 
talán elmondhatnánk, hogy a 
kormány tanult az előző évből, 
és a tapasztalatok alapján 
képes józan, felelősségteljes 
intézkedéseket hozni. Magyar-
országon azonban sajnos nem 
ez a helyzet. Míg Szlovákiában 
egyértelműen közölték, hogy 
az idei érettségi vizsgák 
elmaradnak, mert a kormány 
nem találja biztonságosnak a 
helyzetet járványügyi szem-
pontból, a magyar kormány, 
úgy tűnik, több tízezer áldozat 
után sem veszi komolyan a 
vírust. Márpedig ez óriási 
felelőtlenség, így a tanárokat, 
diákokat veszélyeztetik, és 
rajtuk keresztül sok ezer 
családot. 
Arató Gergely, a Demokratikus 
Koalíció frakcióvezető-helyet-
tese ezért fordult kemény 
szavakkal Kásler Miklóshoz, 
az Emberi Erőforrások minisz-
teréhez. Arató emlékeztetett, 
már több mint húszezer embert 
veszítettünk el a járványban. 
Hozzátette, most az érettségi 
vizsgák kapcsán képes fokozni 
a káoszt és a bajt a kormány: „itt 
állunk áprilisban, és semmit 
nem lehet tudni arról, hogyan 

óhajtják lebonyolítani az idei 
érettségit, amely hetek múlva 
lesz esedékes” – mutatott rá a 
politikus. 
Arató Gergely arra is emlé-
keztetett, hogy a miniszterelnök 
szó szerint azt mondta, ők nem 
„pedagóguspártiak”. A DK 
f r a kc i ó v e z e tő - h e ly e t t e s e 
azonban rámutatott, hogy a 
pedagógusokra szükség van, 
„életben kell őket tartani”. 
„Ha már az oltásukkal 
késlekedtek, és emiatt több 
tucat pedagógus hunyt el, 
akkor legalább azt mondják 
meg minél hamarabb: lesz-e 
érettségi? Ha lesz, akkor 
hogyan, mikor, milyen  bizton-
sági feltételekkel? Lesz-e 
teszt, lesz-e maszk, mire 
készüljenek a diákok, a szüleik 
és a pedagógusok?”  — sorolta a 
kérdéseket Arató. Arra is kitért, 
hogy nem tisztázott az érettségi 
előkészítők lebonyolítása sem, 
és hogy hogyan garantálják 
ezek biztonságát. 
„A beoltott tanárok még 
csak az első oltáson lesznek 
túl, amely, mint tudjuk, 
csökkentett védettséget jelent. 
Fel tudják készíteni a diákokat 
a tételekre? Lesz írásbeli és 
szóbeli vizsga?” – sorolta a 
kérdéseket a politikus. 

A JÁRVÁNYKEZELÉSBEN MEGBUKOTT AZ ORBÁN-
KORMÁNY, ÉS A FELELŐTLENSÉG TOVÁBBI ÁLDOZATOKAT 
KÖVETELHET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK KAPCSÁN.

VESZÉLYES ÉRETTSÉGI: 
TANÁROKAT, DIÁKOKAT, 
CSALÁDOKAT VESZÉLYEZTET 
A KORMÁNY

Demokratikus
Lendület del.dkp.hu



Gyurcsány Ferenc: A kormány
a járványban cserbenhagyta a magyarokat
A FIDESZES STRÓMANOKNAK ÉS SENKIKNEK EGÉSZEN DUBAJIG 
KELL MENNIÜK, HOGY ÉREZZÉK MAGUKAT VALAKINEK.

Amíg a magyar emberek, orvosok, 
ápolók, tanárok, boltosok és minden-
ki majd’ beleszakad abba, hogy véd-
je magát, szeretteit és az országot a 
járványban, addig a fi deszes elit a jár-
ványügyi ajánlások ellenére Dubajba 
repked – foglalta össze röviden a hazai 
járványhelyzetet Gyurcsány Ferenc.
A Demokratikus Koalíció elnöke
szerint ez nem is olyan meglepő, 
hiszen amikor a felkészülésen lett 
volna a sor, a kormány tagjai és a 
kormányközeli strómanok az Adriára
jártak jachtozni, amikor több tízmil-

liárdot tapsoltak el a nyitásról szóló
nemzeti konzultációra, utána lezár-
ták az országot, és most, amikor már 
a napnál is világosabban látszik, 
hogy Orbánéknak a betegellátás-
ban nemzetközi segítséget kellene 
kérniük, a járvány kezelését pedig 
átengedni egy kormánytól független 
szakértői stábnak, akkor, hogy ment-
sék ami még menthető, összevissza 
hazudoznak az uniós vakcinabeszer-
zésről. A legpokolibb helyzetben 
hagyták magukra a magyarokat, és 
ezért felelniük kell – tette hozzá.

Míg Horvátországban minden máso-
dik, a labornak tekintett Ausztriában 
minden harmadik munkavállaló kapott 
állami bértámogatást, addig Magyar-
országon a dolgozók apró töredéke 
részesült csupán állami segítség-
ben. A DK alelnöke szerint ez fekete-
fehér bizonyítéka annak, hogy a ma-
gyar kormány elmulasztotta a válság-
kezelést, és cserbenhagyta a magya-
rokat. Varju László, a parlament Költ-
ségvetési Bizottságának elnökeként 

ezért azt követelte, hogy a kormány 
azonnal kezdje meg az egy éve húzódó 
válságkezelést, fi zessék ki a korlátozá-
sokkal sújtott magyar kis- és középvál-
lalkozások járvány előtti bevételeinek 
80%-át, és a járvány alatt elbocsá-
tott dolgozók bérének 80%-át tavaly 
novemberig visszamenőleg. Varju 
kijelentette: az elveszített munkahe-
lyekért, a válságért és a gazdasági 
visszaesésért nem a vírus, hanem
a kormány a felelős.

Varju László: A megszűnt munkahelyek tízezreiért
nem a vírus, hanem a kormány a felelős!
EGY EURÓPAI TANULMÁNY SZERINT A MAGYAROK KAPTÁK A LEGKEVESEBB BÉRTÁMOGATÁST AZ EU-
BAN. VARJU LÁSZLÓ SZERINT A KORMÁNY A FELELŐS A MEGSZŰNT MUNKAHELYEK TÍZEZREIÉRT.

|| DRÁGUL A BENZIN

Elképesztő mértékben drágult az 
üzemanyagok ára az elmúlt egy 
évben. Míg tavaly ilyenkor csu-
pán 303 forintot kellett fi zetnünk
a benzin literjéért, és 340 forin-
tot a gázolajért, addig idén már 
422 forintba kerül a benzin literje,
a gázolajé 423 forintba. Ez azt
jelenti, hogy mindössze egy év 
alatt 119 forinttal lett drágább
a benzin, a gázolaj pedig 83
forinttal drágult tavaly március-
hoz képest. A Demokratikus
Koalíció előre fi gyelmeztette
a kormányt: a 
jövedéki adó 
brutális emelé-
sével iszonyúan 
el fognak száll-
ni az üzema-
nyagárak. A hor-
ribilis drágulás 
miatt  nem két-
séges, hogy a 
szállítási költségek növekedése az 
élelmiszerek árában is érzékelhető 
lesz. Tovább fog drágulni a minden-
napi élet: a kenyér, a hús, a tejter-
mék, a zöldség és a gyümölcs. Nem 
elég, hogy magyarok tízezrei veszí-
tették el a munkájukat, nem elég, 
hogy családok sokaságát taszítot-
ta a kormány a szakadék szélére, 
minden idők legdrágább üzem-
anyaga is a kormány miatt sújtja
a magyar adófi zetőket.

VÁLSÁG — 9. OLDAL|| $
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„NAGY BAJBAN VAN 
A KIFOSZTOTT ORSZÁG”
SZALAI KRISZTA SZÍNMŰVÉSZ, RENDEZŐ, PRODUCER, ÍRÓ,
EMBERJOGI AKTIVISTA NYILATKOZOTT AZ EURÓPAI MAGYAROKNAK
A TÚLÉLÉS LEHETŐSÉGÉRŐL, A RENDSZERVÁLTÁS ESÉLYÉRŐL.

Hogy bírja ezt a vírusos időszakot? 
Színészi feladatok nemigen akad-
nak. Marad az aggódás a szeret-
teinkért?
Én kezdetben is áldásnak éltem meg 
ezt az időszakot, mivel állandó ha-
jtásban vagyok. A nyitáskor végig 
dolgoztam, nyári előadásban ját-
szottam, drámatáborban tanítottam,
és megrendeztem a Dés—Geszti—
Grecsó alkotó hármas engedélyével 
a Pál utcai fi úkat. Látom, mennyire 
elveszett sok fi atal, erőt, lendüle-
tet kell nekik adni. A betegségtől 
nem félek, amennyire lehet vigyá-
zunk. Erősíteni kell az immun-
rendszerünket, és fatalista módon 
hiszem, lesz ami lesz.
Ön ismert a karitatív tevékenysé-
géről is. Mit lehet ezekből most to-
vább vinni?
Tavasszal besegítettem az Oltalom-
nak, Iványi Gáborék hajléktalan- 
ellátásába, utcai  szociális munkás-
ként segítettem étellel, ruhával, 
mikor mivel. A lakhelyemen is elkélt
a segítség, maszkot osztottam.
Hogyan látja az ország állapotát?
Lelki nehézségekkel küzd rengeteg 
ember. Az SZFE-s diákoknak na-

gyon sokat köszönhetünk, tanítottak 
minket higgadtan, okosan kommuni-
kálni, lendületet, energiát, hitet ad-
tak. Várom az igazi rendszerváltást, 
amikor emberek nem érdekből, nem 
egóból akarnak majd vezetők len-
ni, hanem valóban szakértelemmel 
és empátiával  rendelkező vezetők 
potyognak majd az égből, és hitet, 
energiát, és persze tanító segítsé-
get kapnak majd az elszegényedett
régiókban is a milliók. Szóval na-
gyon nagy a baj, kirabolta az országot
a jelenlegi vezetés. Számomra a
család adja ebben a helyzetben
a biztonságot, a szeretetet.

Vannak, akikről nehezen hisszük 
el, hogy velük is mennek az évek, 
mert örökifjú a személyiségük. 
Mácsai Pál is ilyen. Az Örkény 
Színház igazgatója 60 éves lett. 
Színész, zenész, rendező, direktor, 
aki épp e zsúfolt elfoglaltság miatt 
nem fejezte be az ELTE Esztétika 
Szakát. Amikor megkérdezik tőle, 
hogy mi a siker titka, annyit mond: 
„fogalmunk sincs”. Csinálni kell, 
és aztán vagy sikerül, vagy nem. 
De persze mindent el kell követni, 
hogy siker legyen. Ezt az ember 
néha érzi, néha meg nem.
A Nemzeti Színházból érkezett
a Madách Színházba. Majd jött az 
Örkény, amely ma Budapest egyik 
legjobb művész teátruma. Kiugró 
sikere volt a HBO Terápia című so-
rozatában. Kiállt a Színművészeti 
Egyetem önállósága mellett. Akkor 
így nyilatkozott: „Az irracionális, 
indulati, rejtekező szándékokkal 
teli cselekvések, azok hosszú tá-
von önfelszámolóak. (…) helyeket 
be lehet zárni, szellemeket nem.”
Mácsai Pál minden létező díjat meg-
kapott már, több generáció rajong-
ja, tiszteli, teljes joggal.

MÁCSAI PÁL 60
– BOLDOG 
SZÜLETÉSNAPOT!

NEGYVEN ÉVE SZÓL HANGOSAN AZ ÉNEK
1981-ben rendez-
ték az utolsó, igazán
nagyszabású táncdal-
fesztivált Magyaror-
szágon. A Magyar 
Televízió által rende-
zett seregszemle két 
nagy slágert hagyott 
az utókorra.
A Hungária a Limbó-
hintó című dallal
hódított. Fenyő Miklós

és Novai Gábor szer-
zeménye mellett
Soltész Rezső és S. 
Nagy István közös 
munkája lett azon-
nal sláger. Mindkét 
szám ma is szól a retró 
diszkókban. Kevesen 
tudják, hogy a Szól-
jon hangosan az ének 
című dalt Máté Péter 
hangszerelte.
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Nem véletlenül egy faltörő a csillagképed: már megint
fejjel rohansz neki mindennek és mindenkinek. Lassíts, 
inkább gondold meg kétszer, de ne bántsd meg feles-
legesen a neked fontos embereket!

Itt a tavasz, itt az ideje frissítened a ruhatárad. Ki a régi, 
télies szürkével, és jöhetnek a frissebb, vidámabb színek, 
amitől – hiába a tavaszi fáradtság –, még az életkedved is 
felpörög majd! 

Lehet, hogy az utóbbi időben kicsit túlfeszítetted a húrt? 
Mintha nem az eredetileg elképzeltek szerint alakulnának 
a dolgaid. Ne ess pánikba, ez csak átmeneti időszak:
hidd el, jó úton jársz!

Itt a tavasz, ki a szabadba! A télen egy kicsit begubóztál, 
de most ébred a természet, és hidd el, rád is rengeteg új 
élmény vár! Lehet, hogy ezekbe még egy friss és izgalmas 
szerelem is belefér?

Eddig jó érzékkel lavíroztál a lojális beosztott és a végte-
lenségig terhelhető igásló szerepe között. Ideje választa-
nod! Állj nyugodtan a sarkadra, hosszabb távon
kifi zetődőbb, mint megszakadni!

Bár sok konfl iktuson mentél keresztül a volt pároddal, 
kapcsolatotok most nyugvópontra került. Hidd el, te sem 
harcolhatsz örökké! Tudom, nehéz, de jobb egy régi barát, 
mint egy örök ellenfél.

Már látod beérni a munkád gyümölcsét, de ez még nem ok 
arra, hogy hátradőlj: most kell igazán rádobnod még egy 
lapáttal – hidd el, a végén kifi zetődik. Vegyél egy utolsó 
nagy levegőt, és hajrá!

Mindig elsődleges volt számodra, hogy megértsd a mélyben 
lévő, világot mozgató összefüggéseket. Egy belső utazás 
előtt állsz, és ha elég nyitott vagy, különös, spirituális 
élményben lehet részed.

Bár magadnak sem vallanád be, de a ráció mellett
ugyanolyan fontosak neked az érzelmek; hogy tudd,
tartozol valakihez. Hidd el, ennek felvállalása nem a
gyengeség, sokkal inkább az erő jele.

A múltba merengés nem sokat ér, mostani élethelyzetedre 
nem ott kell keresned a válaszokat. Sokan mondták már, 
és igaz: mindig a jövőbe tekints! Hidd el, így el fogod tudni 
végezni a feladatod!

A csábítás a fegyvered. De pontosan tudod, hogy nemcsak 
élni, hanem visszaélni is lehet vele! A saját érdekedben 
most ne kockáztass, fogd vissza a vonzerőd, mert vannak, 
akik átlátnak rajtad!

Elég a sekélyesben pancsolásból, itt az ideje végre
bevállalnod egy olyan feladatot, amely méltó a képes-
ségeidhez! Mitől félsz? Hiszen a tehetséged a garancia arra, 
hogy végül sikerülni fog.

Hozzávalók:

• 4 darab fél csirkemell

• só, bors

• őrölt kömény

• 4 szál friss rozmaring

• 1 csokor friss kakukkfű

• 1 csokor friss oregánó

Elkészítése:
A csirkemelleket megfűszerezem sóval, bors-

sal és köménnyel, majd forró serpenyőben kör-

be kérget sütök rájuk néhány perc alatt. A kéreg 

precíz elkészítése  kulcsfontosságú,  mert ez 

teszi lehetővé, hogy minden nedvesség a hús-

ban maradjon később. A sütőt 100 fokra mele-

gítem elő, a tepsibe friss növényeket fek-

tetek (rozmaring, kakukkfű, oregánó). Ezek-

re fektetem a kérget kapott csirkét, és 1 órára 

sütőbe teszem. Kívül ízes-sült, belül rend-

kívül puha és omlós csirke lesz a végeredmény,

amellyel mindig sikert aratok a vendégek

körében.

Jó étvágyat kívánok!

GYURCSÁNY
a konyhában

Csirkemell
nagyon másként

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

GASZTRO & ASTRO — 11. OLDAL|| $



12. OLDAL — REJTVÉNYEK $ ||

TERMÉSZETESEN AZ INTERNETEN MÁR MINDENRE TALÁLHATUNK VÁLASZT, DE A MÉG ÉLVEZETESEBB JÁTÁKÉLMÉNYÉRT VISZONT 
AZT JAVASOLJUK, HOGY ELSŐSORBAN A SAJÁT TUDÁSÁRA TÁMASZKODJON A REJTVÉNYEK MEGFEJTÉSE SORÁN.
A HELYES MEGFEJTÉS A FŐSŐROKBAN OLVASHATÓ.  KERESZTREJTVÉNY: JAMBRIK JÁNOS  /  SZERKESZTŐ: GYÓCSY GÉZA

Írja be a sorokba és oszlopokba egytől kilencig a számokat, de úgy, hogy a 3x3-as kis négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen.


