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DOBREV KLÁRA:
"SOHA NEM VOLTUNK ILYEN KÖZEL AHHOZ,
HOGY ORBÁN KIVEZESSE HAZÁNKAT AZ EU-BÓL!"
· Részletek a 2. oldalon ·

» FIDESZES MEGFIGYELÉSI BOTRÁNY

» ELBUKOTT A KÍNAI VAKCINA

» MÉREGDRÁGA BALATON

Vadai Ágnes azonnali magyarázatot
vár a kormánytól:
ki vette meg az
izraeli kémszoftvert, ki döntött a megfigyelésekről és
mely ellenzéki politikusokat figyeltették meg az eredetileg terroristák ellen
kifejlesztett szoftverrel? → 3. oldal

A kormány azért
döntött a harmadik
oltás mellett, mert
több kutatás is
egyértelművé
tette: a kínai vakcinával beoltott
idősek legalább negyedénél nem
alakult ki védettség a második oltást
követően sem. → 4. oldal

Gyurcsány Ferenc
külön
kisfilmet
szentelt
annak,
hogy bemutassa,
mennyibe
kerül
egy egyhetes nyaralás a Balatonon
egy négyfős családnak. Utazással,
szállással és étkezéssel félmillió
forintra is rúghat a számla. → 4. oldal
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2. OLDAL — NAGYINTERJÚ

dobrev klára: soha nem voltunk ilyen közel ahhoz,
hogy Orbán kivezesse hazánkat az EU-ból!
lanatban Orbán-rendszer van, uniós
pénzek pedig nincsenek, és ez nagy valószínűsággel így is marad, legalábbis
a 2022-es választásig. Erről beszéltünk
éveken át, hogy ez be fog következni,
nekünk, magyaroknak pedig válaszAz Európai Bizottság bejelentette, tanunk kell: Orbán vagy Európa.
hogy nem fogadja el a kormány helyreállítási tervét, így nem jönnek Ez érthető. De miért mondja azt a DK,
az uniós pénzek. Ez milyen követ- hogy Orbán kivezetheti Magyarorszákezményekkel fog járni Magyaror- got az EU-ból? Már rég megtehették
volna, ha ilyet akarnának csinálni.
szágra nézve?

Dobrev Klárát, a DK miniszterelnök-jelöltjét kérdeztük arról,
hogy milyen következményekkel járhat, hogy az EU
elzárta az uniós péncsapot.

Régóta mondjuk, hogy előbb vagy
utóbb választanunk kell Orbán és
Európa között, a kettő együtt nem
tartható fenn tovább. Európa most
a sarkára állt és kerek-perec megmondta, hogy amíg nem leszünk
újra jogállam, nem lesz független
az ügyészség, és még csak bíróság elé sem kerülnek azok, akiket
az Európai Csalás Elleni Hivatal
korrupción kapott, addig nem lesznek uniós pénzek sem. Jelen pil-

Sajnos nem ilyen megnyugtató a helyzet, eddig ugyanis egyvalami a maradás mellett szólt fideszes szempontból
is: az ellopható uniós pénzek. Ez volt
az egyetlen komolyabb visszatartó erő,
ez pedig most megszűnt. Valójában
soha nem voltunk ilyen közel ahhoz,
hogy Orbán kivezesse hazánkat az EUból. Nincs már ellopható pénz, mert nem
jön egyáltalán, csak szabályok vannak,
megkövetelt európai értékek vannak és
uniós eljárások vannak a kormány ellen

a jogállam szétverése miatt. Miért
maradnának éppen most?
Valóban elkeserítő a helyzet, de
mi lesz a megoldás?
Amíg az Orbán-kormány van hatalmon, addig nem várhatunk javulást.
Ők azt vallják, hogy ha nem lophatják el az uniós pénzeket, akkor már
nem is kell nekik. Ők nyilvánvalóan
nem fogják önként leváltani a legfőbb ügyészt, kiküldeni a fideszes
pártkatonáikat a megszállt intézményekből, vagy hogy egy erősebb
képet mondjak, nem fogják vezetőszáron elvezetni az Orbán-család
tagjait. Amíg Orbán marad, addig
marad a rendszere is, ami összeegyeztethetetlen az EU szellemiségével. A megoldás az, hogy 2022ben együtt véget vetünk a NER-nek
és helyreállítjuk a jogállamot - akkor
fognak újra uniós pénzek érkezni.
Amikor Orbán és az Európa közötti
választásról beszél, Európa alatt
saját magát érti?
Az kétségtelen, hogy az Európai Parlament alelnökeként, EP-képviselőként és a legeurópaibb magyar
párt miniszterelnök-jelöltjeként én
pontosan tudom, hogy mit kell tennünk a kormányváltás másnapján.
Én elkötelezett európai magyarként
eltökélten fogok küzdeni az ország
jövőjéért, ami csak és kizárólag az
Unión belül garantált. Az új kormány
feladata lesz Magyarországon helyreállítani a demokráciát, a jogállamiságot, és nem utolsó sorban az
európai bizalmat az országgal szemben. Mi, európai magyarok leszünk a
garancia arra, hogy az ország ismét
megkapja majd az uniós forrásokat,
és ezeket száz százalékban arra fordítjuk, amire valóban szánták. Ehhez
az első lépés természetesen az, hogy
az őszi ellenzéki előválasztáson
bizalmat szavazzanak nekem, hogy
én lehessek Orbán Viktor kihívója.
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VADAI ÁGNES AZONNALI VÁLASZOKAT VÁR
A FIDESZES MEGFIGYELÉSI BOTRÁNYBAN

Ú J RA
DEL-TÁBOR
A BALATONNÁL!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre kerül a DEL-tábor, aminek az
időpontja augusztus 2-5., helyszíne pedig
Siófok lesz. Itt fognak találkozni a
Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezetének tagjai szerte az országból, hogy
pár napot együtt töltve jobban összekovácsolódjanak, és felkészüljenek az előttünk álló kampányidőszakra. A táborba,
ahogyan tavaly, úgy idén is ellátogatnak
a Demokratikus Koalíció politikusai, töb-

bek között Gyurcsány Ferenc elnök, Rónai
Sándor EP-képviselő, aki a zöldpolitikáról
fog beszélni, és természetesen Dobrev
Klára, a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelöltje. A tábor célja azonban egyáltalán nem a politikai „fejtágítás”, hanem
egy olyan fiatal közösség építése, amelynek tagjai, a DK-hoz hasonlóan, hisznek
egy szabad és európai Magyarországban, hisznek egy Orbán utáni világban,
és készek is tenni érte. A DEL-esek már
eddig is aktívan segítették a párt
képviselőjelöltjeinek
munkáját,
és
rendszeresen képviseltetik magukat
Dobrev Klára országjárásán is.
Demokratikus
Lendület

del.dkp.hu

A DK ALELNÖKE SZERINT AZ ÁLLAM NEM FORDÍTHATJA SAJÁT
ÁLLAMPOLGÁRAI ELLEN A BŰNÖZŐK MEGFIGYELÉSÉRE SZÁNT
ESZKÖZÖKET,
EZÉRT
ÍRÁSBELI
KÉRDÉSEKBEN
KÖVETEL
MAGYARÁZATOT

Néhány hete robbant a hír, hogy
magyar ellenzéki politikusokat,
újságírókat,
üzletembereket
hallgattak le a Pegasus nevű
kémszoftverrel. Az ügyet egy
nemzetközi tényfeltáró újságíró
csapat hozta nyilvánosságra, a
kutatásaik pedig arra utalnak,
hogy a titkos megfigyelések
mögött magyar állami szervek
állnak. A Pegasust gyártó
izraeli cég saját bevallása
szerint csak kormányoknak
adja el a telefonok feltöréséhez
szükséges kémszoftvert. Azt
azonban mind a mai napig nem
tudjuk, hogy a magyar kormány
vett-e ilyen eszközt. Éppen ezért
Vadai Ágnes miniszterekhez és
a legfőbb ügyészhez fordult az
ügyben.

„Annak a hat embernek írtam
írásbeli kérdést, akik az ilyen
titkos
információgyűjtésre
jogosult szerveket felügyelik,
név szerint Pintér Sándor
belügyminiszternek,
Varga
Mihály pénzügyminiszternek,
Szijjártó Péter külügyminiszternek,
Gulyás
Gergely
kancelláriaminiszternek, Polt
Péter
legfőbb
ügyésznek
és Benkő Tibor honvédelmi
miniszternek, hogy megtudjuk:
melyikük
felügyelete
alá
tartozó szervnél vásárolták meg

a Pegasus nevű kémprogramot?
Használták-e a Pegasust magyar
újságírók és üzletemberek
megfigyelésére?” – mondja
a
Demokratikus
Koalíció
frakcióvezető-helyettese.
A politikus szerint beláthatatlan
következményei lennének, ha
bebizonyosodna, az állam saját
állampolgárai ellen fordítja
a
bűnözők
megfigyelésére
használt kémeszközöket.
„Amit a kormány Pegasus
kémprogram ügyben tett és
tesz, nem pusztán arról szól,
hogy lehallgathatták bármelyik
ellenzéki képviselőt. Arról szól,
hogy korlátlanul figyelhetik meg
bármelyik magyart. Kukkolnak.
És kontroll nélkül" – állítja Vadai
Ágnes. A politikus szerint nem az
a baj, hogy az állam eszközöket
vásárol bűnözők ellen, de a DK
alelnök szerint ezeket nem lehet
egyszerű állampolgárok ellen,
politikai célokra használni.
A kormány hárít és kihasználja,
hogy
nemzetbiztonsági
kérdésekben
nem
köteles
információkat
adni.
Még
a Nemzetbiztonsági Bizottság
munkáját is ellehetetlenítették
azzal, hogy a fideszes képviselők
nem jelentek meg a Pegasusügy miatt összehívott rendkívüli
ülésen.
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|| CSÚCSON AZ INFLÁCIÓ!

Hatalmas az infláció: teljesen
elszabadultak az árak a Balatonon
GYURCSÁNY FERENC SZERINT EGY NÉGYFŐS CSALÁDNAK EGY
HÉT A MAGYAR TENGERNÉL FÉLMILLIÓ FORINTBA KERÜLHET.
A DK elnöke személyesen forgatott
kisfilmet Siófokon és Balatonszemesen. Az 500 ezer forint úgy jött ki,
hogy szállásra 200 ezret, utazásra 15
ezret számított, majd hozzászámolt
reggelit, ebédet és vacsorát, valamint
egy közös lángosozást és fagyizást,
naponta. Az elköltött összeg napi
42 400 forintra jött ki, amely héttel
szorozva 296 800 forint. A szállás,
utazás és étkezés összesen félmillió
forint. Döbbenetes például, hogy egy
lángos 700 forintba kerül…
Ebből is látható, hogy az infláció,
a drágaság erősen sújtja a magyar

családokat.
Sokuknak
reménye
sincs arra, hogy pihenni tudjanak
a magyar tengernél. Külföldön nyaralni, gyakran repülőúttal együtt
is olcsóbb, mint egy hét a Balatonnál.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy
a kormány oligarchái számos ingyenes szabadstrandot felszámoltak,
a helyzet még cudarabb.
Gyurcsány Ferenc leleplező filmje
megmutatta, hogy a Balaton is egyre
inkább a kevesek exkluzív pihenőhelyévé válik, ahelyett, hogy minden
magyar közös öröme lenne.

Az utóbbi hetekben naponta jelennek meg hírek újabb áremelkedésekről, az infláció növekedéséről és
a forint elképesztő gyengüléséről.
Nem elég, hogy hónapok óta hazánkban a legmagasabb az infláció
az EU-ban, az áremelkedés pedig 8
éves csúcson van, a GKI kutatása
szerint folytatódni fog a soha nem
látott mértékű áremelkedés, miközben a pénzünk egyre kevesebbet ér. A 2010 előtt a 250 forintos
üzemanyagár miatt asztalt verő
Fidesz
kudarca,
hogy
mára
500
forintot
megközelítő összeget kell fizetnünk egy liter
benzinért.
Molnár Csaba,
a DK EP-képviselője elmondta,
hogy az iszonyatos pénzromlásnak és drágulásnak 2022 után véget
fogunk vetni. A Dobrev Klára vezette kormány új pályára fogja állítani
a gazdaságot, visszaszerzi az Orbán miatt berekesztett uniós forrásokat, visszaszorítja pénzromlást
és bevezeti az eurót. A DK alelnöke
ígéretet tett arra, hogy józan gazdaságpolitikával vissza fogjuk adni
az embereknek azt a Magyarországot, amit Orbánék le akartak
rombolni, a Sokak Magyarországát.

A harmadik oltás a kínai vakcina kudarcának
egyértelmű beismerése az Orbán-kormány részéről
ORBÁN HIÁBA KÉRKEDETT AZZAL A KOSSUTH-RÁDIÓBAN, HOGY MAGYARORSZÁGON LESZ AZ UNIÓS
ORSZÁGOK KÖZÜL ELSŐKÉNT HARMADIK OLTÁS, VALÓJÁBAN SEMMI OK SINCS A BÜSZKESÉGRE.
Orbán Viktor még július közepén,
a szokásos péntek reggeli Kossuthrádiós szereplésében újságolta el,
Magyarország lesz az első az EU-ban,
ahol biztosítják a harmadik oltás lehetőségét azoknak, akiknek nem termel
elegendő ellenanyagot a szervezete.
A miniszterelnök természetesen ezt
igyekszik sikersztoriként előadni, ám az
igazság az, hogy Magyarországon azért
van erre szükség, mert más uniós országokban nem oltottak azzal a kínai vakci-

nával, amit a magyar kormány berendelt.
Gy. Németh Erzsébet humán ügyekért felelős főpolgármester-helyettes egy sajtótájékoztató keretében a harmadik oltásra reagálva elmondta: igyekeznek minél
több ember számára elérhetővé tenni
ingyenesen az ellenanyag-vizsgálatot
a fővárosban, valamint a DK törvényjavaslatban fordul a kormányhoz, hogy
harmadik oltásként szabadon lehessen
választani az uniós vakcinák közül.

