MIRŐL DÖNTÜNK AZ ELŐVÁLASZTÁSON SZEPTEMBER 18. ÉS 26. KÖZÖTT? (4. OLDAL)

2. ÉVFOLYAM • 8. SZÁM — 2021. AUGUSZTUS — A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ INGYENES KIADVÁNYA

"VEGYÜK VISSZA MAGYARORSZÁGOT A FIDESZTŐL!"
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2. OLDAL — NAGYINTERJÚ

DOBREV KLÁRA: Én vagyok a garancia arra,
hogy Orbán Viktor soha nem fog visszatérni!
Egyre közelebb vagyunk az ellenzéki tosan erre készül, ez egy nagyon is Győzni szerintem bármelyikünkkel
előválasztáshoz, amin többek között valós B-terv a számára. Amikor azt lehet, a kérdés az, hogy mi lesz utána.
az is eldől, hogy ki lesz az ellenzéki mondom, hogy nem lesz elég győzni, Én fejben ott tartok, hogy mi jön a korösszefogás közös miniszterelnök- tudnunk kell majd kormányozni mányváltás után, mi az a 6-7, különjelöltje. A kutatások szerint az em- is, akkor pontosan erre gondolok. külön is összetett lépés, amit pár
berek Önt tartják a legfelkészültebb- Én nem egyszer akarom legyőzni a hét leforgása alatt meg kell tennünk
nek. Mennyire fonahhoz, hogy egyszer
tos érték ez ebben
és
mindenkorra
"ÉN
NEM
EGYSZER
AKAROM
LEGYŐZNI
a versenyfutásban?
véget vessünk az
A FIDESZT ÉS AZ ORBÁN-RENDSZERT, Orbán-rendszernek.
Hogy az előválaszHANEM EGYSZER ÉS MINDENKORRA. HOGY Ehhez viszont az
táson
mennyire
SOHA TÖBBÉ NE TUDJON VISSZATÉRNI"
is kell, hogy Ön
fontos, azt majd az
győzzön a miniszeredményből fogFideszt és az Orbán-rendszert, hanem
terelnök-jelölti
előválasztáson.
juk megtudni, valójában ez az Orbán- egyszer és mindenkorra. Hogy soha
Mi kell ehhez, min fogez múlni?
rendszer lebontása szempontjából többé ne tudjon visszatérni.
fontos. Az nagyon nagy baj, ha csak
Azon, hogy átérezzük-e, milyen töra választás éjszakájáig nézünk előre. Ezzel azt is mondja, hogy az Orbán- ténelmi feladattal bízzuk meg azt,
Óriási tévedés azt gondolni, hogy a rendszer lebontásának a sorsa aki Orbán kihívója lesz 2022-ben.
legnagyobb feladatunk a választás nem is igazán a 2022-es válasz- Mert ez egy csodálatos, de egyben
megnyerése és azzal varázsütésre táson fog eldőlni, hanem inkább hatalmas kihívás is. Én nem elégszem
véget is vetettünk az Orbán-rendszer- az előválasztáson is, hiszen ezen dől meg magammal szemben azzal, hogy
nek. Az igazán nagy feladat nem ott ér el, hogy ki lehet majd az Orbán utáni legyőzöm Orbán Viktort. Az önmagáminiszterelnök.
véget, hanem ott kezdődik.
ban kevés. Meg akarom mutatni, hogy
Arra gondol, hogy az ügyészségtől
az adóhatóságon át az Alkotmánybíróságig minden, egykoron demokratikus intézményben fideszes pártkatonák ülnek, akik mindent meg
fognak tenni, hogy megnehezítsék az
új kormány munkáját?
Pontosan erre gondolok. Meg kell érteni, hogy Orbán Viktornak van forgatókönyve arra az esetre, ha 2022-ben
veszít, látjuk ezt. Ezért szervezte ki
az egyetemeket, középületeket, értékpapírokat; összességében egy óriási
közvagyont
különböző
fideszes
magánalapítványokba, hogy majd ne
a mindenkori kormány rendelkezzen
felettük, hanem az ő alárendelt
fideszes pártkatonái. Orbán Viktor
pontosan tudja, hogy ha az új kormány béna kacsa lesz, amely semmin
nem tud majd változtatni, az egyenes
út lesz neki vissza a hatalomba. Akár
1-2 éven belül, miután az új kormány
belebukott a tehetetlenségbe. Ő pon-

Ez így van. Én biztos is vagyok abban,
hogy győzni bármelyikünk képes,
a győzelem nem azon fog múlni, hogy
ki lesz az ellenzéki összefogás közös
miniszterelnök-jelöltje. Kinek ne lenne
szimpatikus Karácsony Gergely, ki ne
tartaná határozottnak Jakab Pétert?

lehet másmilyen is az ország, szólhat
rólunk, a tisztességesen élő sokakról
a nyugdíjastól a diákon át a kétkezi
munkásig. Ezt akarom bebizonyítani,
és ha sikerül, akkor én vagyok a garancia arra, hogy Orbán Viktor soha nem
fog visszatérni.
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Fej-fej mellett
Dobrev Klára és
Jakab Péter
a miniszterelnökjelölti versenyben,
Karácsony lemaradt
A Závecz Research és az IDEA
Intézet közvélemény-kutatása szerint fej-fej mellett áll Dobrev Klára
(DK) és Jakab Péter (Jobbik) a miniszterelnök-jelölti
versenyben,
míg Karácsony Gergely (MSZP-Párbeszéd) főpolgármester lemaradt a
mezőnytől. Eszerint Dobrev Klára
és Jakab Péter között dőlhet el a
miniszterelnök-jelölti versenyfutás,
legalábbis akkor, ha az erőviszonyok
érdemben nem változnak a kutatás
adatfelvételének idejéhez képest.
A kutatók arra is rákérdeztek, hogy
az ellenzéki szavazók milyennek
látják a jelölteket. A felmérés szerint Dobrev Klára a legtájékozottabb és legfelkészültebb közülük,
ami annak tükrében nem meglepő,
hogy tíz évet dolgozott a magyar
államigazgatásban, éveken át volt
fejlesztéspolitikai tanácsadó, és öt
nyelven beszél. A kutatás egy 1200
fős mintán készült, a közölt adatok
pedig az ellenzéki pártok szavazóira
vonatkoznak.

|| DOBREV KLÁRA ORSZÁGJÁRÁSA

A politikus, aki nem fél
emberek közé menni
ELMEGY, MEGHALLGAT, BESZÉLGET – EZ LETT A DK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJÉNEK ARS POÉTIKÁJA AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN
Dobrev Klára a miniszterelnök-jelöltek
közül elsőként ült a volán mögé és
utazott el a legtávolabbi településekre is, hogy találkozzon az ott élőkkel. A
politikus több ezer kilométert tett már
meg, szinte bejárta az egész országot.
Épp Komlón értem utol. „Ez máshogy
nem megy” — Kezdi Dobrev Klára, mikor arról kérdezem, miért kezdett már
most intenzív országjárásba. „Muszáj
meghallgatni az embereket. Nemcsak azért, mert az elmúlt években
a kormány nem törődött velük, hanem azért is, mert hiszem, hogy csak
így lehet majd jól kormányozni. Mindenhol azt tapasztalom, az embereknek szükségük van ezekre a személyes beszélgetésekre.”
A politikus az összes megyében volt

már, és nem csak a nagyvárosokba,
a falvakba is elutazott. „Elképesztő
az a szeretet, ami fogad” — folytatja
a politikus. „Az emberekből pedig
csak úgy záporoznak a kérdések: hogyan fogunk kormányozni, mi lesz az
ellopott vagyonnal, mi lesz az egészségüggyel, az oktatással, a nyugdíjakkal? Persze, hogy mindenki
aggódik, mert eddig nem kaptak
válaszokat. Nekem pedig óriási
muníció, hogy első kézből ismerhetem meg az emberek problémáit.
Épp ezért járom az országot, és mindenhol megígérem, hogy 2022 után,
miniszterelnökként is vissza fogok térni hozzájuk” — mondja végül
Dobrev Klára, és már indul is tovább
a következő városba.
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|| MINDEN, AMIT TUDNI KELL A SZEPTEMBERI ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁSRÓL

Miről döntünk az előválasztáson
szeptember 18. és 26. között?

Fotó: Sergey Tinyakov

AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS AJÁNLÁSGYŰJTÉSI IDŐSZAKA SZEPTEMBER 6-ÁN LEZÁRUL,
AZ ELEGENDŐ SZÁMÚ AJÁNLÁST ÖSSZEGYŰJTŐK PEDIG SZEPTEMBER 18. ÉS 26. KÖZÖTT MÉRHETIK
ÖSSZE EREJÜKET.

Szeptemberben lezajlik Magyarország első ellenzéki előválasztásának első fordulója. A szeptember 18. és 26. között megrendezett
előválasztáson két dologról kell majd
döntenünk: arról, hogy ki legyen az
ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje, és arról, hogy ki legyen
az ellenzéki összefogás közös képviselőjelöltje a lakóhelyünkön. Ennek
megfelelően mindenki két szavazó-

lapot fog kapni, egyet a helyi képviselőjelöltekkel, egyet pedig a miniszterelnök-jelöltekkel.
Azért, hogy minél több ember részt
vehessen az előválasztáson, minden
választókerületben több szavazósátor is lesz, amelyekben bárki leadhatja a szavazatát, aki az adott választókerületben él. Miután betértünk
egy szavazósátorba, igazolnunk kell
magunkat ̵ lásd Fontos tudnivalók az

A DK-sok a DK-s jelöltekre
szavaznak, ugye?
Az előválasztás - amellett, hogy
elengedhetetlen feltétele a közös
indulásnak - egy verseny is az ellenzéki pártok között, hiszen egyik
pártnak sem mindegy, hogy hány
politikusát állíthatja majd rajthoz 2022-ben, akkor már közös
ellenzéki jelöltként. Az előválasztás tehát arról is szól, hogy az
ellenzék pártjai megmutathassák,
mennyire számítanak szervezett

előválasztásról, 5. oldal – majd kapunk
egy adatkezelési és értéknyilatkozatot, amelyet ki kell töltenünk, mielőtt
megkapnánk a szavazólapokat. Innentől már csak a szavazás lesz hátra:
az egyik szavazólapon a helyi képviselőjelöltek közül, a másikon a miniszterelnök-jelöltek közül kell majd választanunk. Mindez csak pár percet
fog igénybe venni és lesz rá kilenc
napunk. Legyünk ott mindannyian!

AZT A LEGTÖBBEN MÁR TUDJÁK, HOGY MIRŐL
DÖNT AZ ELŐVÁLASZTÁS, AZT AZONBAN MÁR
KEVESEBBEN ÉRTIK, HOGY MIT IS FOG EZ MEGMUTATNI AZ ELLENZÉKI PÁRTOKRÓL. LEGINKÁBB AZT, HOGY
MELYIK PÁRT SZAVAZÓI A LEGÖSSZETARTÓBBAK.

és összetartó politikai közösségnek.
„Nagyon fontos, hogy a DK-sok
a DK-s jelöltre szavazzanak, hiszen
ezzel tudják megmutatni, milyen erős
a párt jelenléte az ellenzéken belül”
– mondta el lapunknak Molnár Csaba,
a DK ügyvezető alelnöke. Molnár felidézte, a DK éppen azzal lett a legerősebb ellenzéki párt, hogy a DK-sokra
mindig lehetett számítani. „Ahogy a
DK-s politikusok is mindig teszik a

dolgukat a parlamentben, Európai
Parlamentben, önkormányzatban
és a választókerületükben, éppúgy végzik el a feladatukat a DK
szavazói is, most is kivétel nélkül
ott lesznek az ellenzéki előválasztáson” – mondta el az ügyvezető alelnök. Molnár Csaba szerint
a DK mindig úgy működik, mint egy
nagy család, ha feladat van, abból
mindenki kiveszi a részét.

|| $
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FONTOS INFORMÁCIÓK AZ ELŐVÁLASZTÁSRÓL:

az előválasztás
a kormányváltás
első lépése
VEGYÜK VISSZA
MAGYARORSZÁGOT
A FIDESZTŐL!
Ma már minden ellenzéki szavazó tudja, hogy a szep-

FONTOS TUDNIVALÓK!

temberi ellenzéki előválasztásra a közös lista és a

Ki vehet részt az előválasztáson?
Minden magyar állampolgár, akinek van érvényes
lakcímkártyája.

ben emlékeznek, hogy mi is vezetett idáig.

Hol szavazhatok?
Abban a választókerületben, amelyben az állandó
lakcíme van.
Mit vigyek magammal, ha szavazni akarok?
- fényképes igazolvány (személyi igazolvány,
útlevél, jogosítvány)
- érvényes lakcímkártya
Miről szavazhatok?
Az előválasztás első fordulójában, szeptember
18. és 26. között Ön két szavazólapot fog kapni:
- egyet a képviselőjelöltekkel
- egyet a miniszterelnök-jelöltekkel
Arról, hogy pontosan hol tudja leadni a szavazatát,
az alábbi weboldalon érdeklődhet:

ico.desktop

közös indulás miatt van szükség, de arra már kevesebA Fidesz a 2010-es győzelme után nem véletlenül nyúlt
hozzá elsőként a választási törvényhez. A 2010 előtti
szabályok — amelyek szerint az országgyűlési választás
kétfordulós volt — garantálták, hogy a többség akarata
érvényesüljön. Akkoriban az első forduló mutatta meg
a különböző jelöltek valós támogatottságát, így a második forduló előtt az azonos oldalon politizálók vissza
tudtak lépni egymás javára, hogy a második fordulóban
már valóban a legnépszerűbb jelölt nyerjen. Ezt törölte
el a Fidesz 2010-ben, hogy az ellenzéki szavazatok szétaprózódjanak a több ellenzéki jelölt között, a Fidesznek
pedig a többség helyett elég legyen csak a legnagyobb
kisebbségnek lennie.
Az előválasztás éppen azért jött létre, hogy ez ne tör-

elovalasztas2021.hu

ténhessen meg többször: 2022-ben mindenütt csak
egy ellenzéki jelölt lesz, őket pedig az előválasztáson
fogják kiválasztani az emberek.

 facebook.com/dk365

.dkp.hu
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6. OLDAL — SZOCIÁLIS ÜGYEK

DÖBBENET:

Botrányos
állapotok a
kórházakban!
EGYÉVES VÁRÓLISTÁKRA
KELL SZÁMÍTANI A
MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN ORBÁN MIATT.
Az Orbán-rezsim elmúlt tíz éve
csak a rombolásról szólt, nézzük
akár az oktatást, akár a gazdaságot, akár az egészségügyet.
Ez utóbbit különösen megéreztük az utóbbi hónapokban, a
koronavírus-járvány következtében. Igaz, nem kell ahhoz
járvány, hogy észrevegyük a
rendszerből hiányzó orvosokat,
a pusztuló épületeket, korszerűtlen berendezéseket. És
természetesen
mindemellett
ott vannak az évről évre hosszabb várólisták is. Míg laparoszkópos epekőműtétre tavaly még
csak 127 napot, idén már közel
egy évet, 351 napot, térdprotézis műtétre pedig már 568
napot kell várakozni.
Dobrev Klára, a Demokratikus
Koalíció miniszterelnök-jelöltje
az ellenzéki előválasztáson
korábban szívügyeként kiemelte az egészségügy problémáját. A jelenlegi helyzet az ő
meglátása szerint is tarthatatlan. Elfogadhatatlan, hogy a
magyarok egészségét Orbánék
sorozatos rossz döntése befolyásolja hátrányosan. A DK
jelöltje így ígéretet tett rá,
hogy a 2022-es választás után
9000 új ápolót, 3000 új orvost
és 500 új háziorvost állít majd
munkába az általa vezetett új
kormány, mert mindenki megérdemli azt az európai színvonalú
egészségügyet, amit Orbánék
az elmúlt tíz évben elvettek
a magyaroktól.

|| A KORMÁNY CSERBENHAGYTA AZ IDŐSEKET IS

Dobrev minden
nyugdíjast
kárpótolni fog
Teljesen nyilvánvaló és már nem
titkolható adat, hogy a nyugdíjasok
az elmúlt 10 év egyértelmű vesztesei, így az idősek azonnali kárpótlására van szükség. A szakértők szerint
a rekordmagas magyar infláció hátterében egyértelműen a rossz kormányzati döntések és az MNB elhibázott
gazdaságpolitikája áll, hiszen a Jegybank a már négy éve egyre gyorsuló
áremelkedések ellen sem lépett fel
időben, mindennek pedig a járvány
által leginkább sújtott társadalmi
csoportok, így többek közt a nyugdíjasok isszák meg a levét.

Dobrev Klára, a Demokratikus
Koalíció miniszterelnök-jelöltje az
őszi ellenzéki előválasztáson egyik
kiemelt szívügyeként említette a
nyugdíjasok helyzetének rendezését.
„A jövőre felálló új, demokratikus kormány újra be fogja vezetni a nyugdíjak
svájci indexálását, és 100 ezer plusz
50 ezer forinttal fogja kárpótolni
az Orbánék által becsapott nyugdíjasokat a nyugdíjemelés elmaradása
miatt, és azért, hogy csökkentsük
a válság hatásait” – mondta el a témában Dobrev Klára, a DK előválasztási
miniszterelnök-jelöltje.
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Fotó: ThePowerPlant

Orbánéknak
hála 8 éves
csúcson
az infláció
HÓNAPOK ÓTA SOHA NEM LÁTOTT MÉRTÉKBEN
EMELKEDNEK AZ ÁRAK, EGEKBE SZÖKÖTT AZ
INFLÁCIÓ. DRÁGUL AZ ÜZEMANYAG, AZ ÉLELMISZER, A GYÓGYSZER; GYAKORLATILAG MINDEN,
ÉS AZ ELŐREJELZÉSEK SZERINT NEM SZÁMÍTHATUNK GYORS JAVULÁSRA.
A nyár folyamán aggasztóvá vált az infláció
mértéke
Magyarországon.
Júniusban nyolc és fél éves csúcsra, 5,3
százalékra emelkedett az infláció, és az
elemzések szerint ez nem is lesz jobb
a közeljövőben. A KSH adatai szerint
egy év alatt az élelmiszerek ára több,
mint három százalékkal nőtt. Ezen
belül az étolajért 26, a margarinért,
a tojásért, a lisztért és a munkahelyi
étkezésért pedig nyolc százalékkal
kell többet fizetni. A szeszes italok és
a dohányáruk átlagosan 12, a tartós
fogyasztási cikkek pedig négy százalékkal drágultak. A benzin és a gázolaj
ára 24 százalékkal lett magasabb, de
drágább lett a sertés- és baromfihús,
valamint az éttermi étkezés is. Sajnálatos módon, miközben Matolcsy György,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
és Varga Mihály pénzügyminiszter egymásra mutogatnak, egymást okolják
a drágulásért, a gyenge forint és az
áremelkedés miatt magyarok milliói

lesznek egyre szegényebbek. Különösen szembetűnő, ha megnézzük az
üzemanyagok árának emelkedését a
nyár folyamán. Júliusban a benzin átlagára bruttó 5 forinttal emelkedett,
ezzel történelmi rekordszintre nőtt.
A 95-ös benzin átlagára 454 forint volt,
a gázolaj bruttó 6 forinttal emelkedett,
ezzel 449 forint lett átlagosan. Az
üzemanyagárak emelkedését súlyosan
megérzik a magyarok, hiszen ez a drágulás egy csomó más termék, szolgáltatás drágulását vonzza maga után.
A magyar kormány azonban nem igazán akar megküzdeni ezzel a problémával. Az egyetlen józan megoldás
– mármint, ha a Fidesz-kormány bármikor is józanul akarná kezelni a
helyzetet – az euró bevezetése lenne.
Ez azonban Orbánéknak nem áll érdekében.

Ezzel szemben Dobrev Klára, a
Demokratikus Koalíció miniszterelnökjelöltje az őszi ellenzéki előválasztáson többször hangsúlyozta már az euró
bevezetésének fontosságát. Szívügyeként említette, hogy a 2022-es válasz2006-BAN A FIDESZ HŐBÖRGÖTT, tás után az általa vezetett új kormány
MERT A BENZIN MEGKÖZELÍamint tudja, bevezeti majd az eurót.
TETTE A 260 FORINTOT
Nemcsak azért, mert ez uniós kötelezettség, hanem mert euró nélkül végleg leszakad az ország. „Minden európai magyarnak az az érdeke, hogy
a fizetésük ne kevesebbet, hanem
MOST, 454 FORINTOS ÁTLAGÁR- egyre többet érjen” — mutatott rá a DK
miniszterelnök-jelöltje az euró bevezeNÁL ORBÁNÉK NEM CSÖKKENtésének
fontosságára.
TIK A JÖVEDÉKI ADÓT

260
454

Új Orbánrekord:
csúcson az
államadósság
AZ EUROSTAT ADATAI
SZERINT 2021 ELEJÉN
A MAGYAR ÁLLAMADÓSSÁG
ELÉRTE A GDP 81 %-ÁT.
Varju László szerint tragikus
a magyar pénzügypolitika és
annak minden következménye:
nyíltan háborúzik a pénzügyminiszter és a Nemzeti Bank
elnöke, miközben minden idők
legnagyobb hiányát produkálja
az Orbán-kormány. A Parlament
Költségvetési
Bizottságának
DK-s elnöke szerint nem kell
ahhoz közgazdásznak lenni,
hogy lássuk az egyre szegényedő
magyar családokat, a közel
hárommillió, létminimum környékén élő honfitársunk sanyarú
sorsát, a tönkrement vállalkozások tízezreit. Varju László
szerint csak az jelenthet kiutat
a rekordszintű államadósságból, ha a miniszterelnököt 2022
tavaszán már Dobrev Klárának
fogják hívni.
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8. OLDAL — IFJÚSÁG

BOLDOG
SZÜLETÉSNAPOT,

DEL!

MÁGNESKÉNT VONZZA
A FIATALOKAT AZ
ORSZÁGJÁRÁSÁN
GYURCSÁNY FERENC
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE BÁRHOL JÁR
AZ ORSZÁGBAN, MINDEN TELEPÜLÉSEN FIATALOK
GYŰRŰJE VESZI KÖRÜL .

Egyéves lett a Demokratikus Lendület,
a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete. A DEL az elmúlt egy évben minden jelentős társadalmi vitában hallatta
a hangját, és kiállt az európai, demokratikus Magyarország, a Sokak Magyarországa mellett. Számtalan látványos akció
fűződik a nevükhöz, így például a tavaly
nyári vízibiciklis tüntetés, amikor az ingyenes balatoni strandok mellett álltak ki,
vagy amikor szivárványos zászlót vittek

Novák Elődnek, hogy a képviselőnek ne
az újbudai városházáról kelljen lelopkodnia azt. De ugyanígy említhetnénk az
ingyenes internetért folytatott országos
kampányukat is 2020 októberéből, amikor 4 hét alatt 70 települést jártak be. A
DEL vezetősége és tagjai ezalatt az egy év
alatt rendszeresen tartották a kapcsolatot a DK képviselőivel és országos
politikusaival, a pandémia ideje alatt
online találkozókat szerveztek, a lezárások feloldása óta pedig újra a régi energiával vetették bele magukat az országjárásba Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára
oldalán.
Demokratikus
Lendület

del.dkp.hu

Pár hete Gyurcsány Ferenc ismét országjárásba kezdett,
hogy hazánk legkisebb településére is elvigye a Sokak
Magyarországának üzenetét.
A pártelnököt útjának minden
állomásán – most már mondhatjuk úgy, hogy a megszokott
módon – fiatalok gyűrűje veszi
körül. Olyan tizen- és huszonéveseké, akik érdeklődnek a
politika és a közügyek iránt, és
akik kortársaikhoz hasonlóan
úgy érzik, hogy az elmúlt 11 év
fideszes kormányzása nem csak
az országot fosztotta ki, de az
ő jövőjüket, továbbtanulásukat,
munkavállalásukat is bizonytalanná tette.
A találkozók során rengetegen
panaszkodnak arra, hogy a lezárások ideje alatt a kormányzatnak nem sikerült normálisan
megszerveznie a közoktatást,
ami miatt sokan érezhették úgy,
hogy felkészületlenül érkeztek
el életük egyik legfontosabb,
és az egyetemi felvételi szempontjából is sorsdöntő vizsgájukhoz, az érettségihez. Ugyanígy rengetegszer előkerül az egyetemek fideszes kijátszása a
haverok által igazgatott alapítványokhoz, a felsőoktatás színvonalcsökkenése, valamint az a
szomorú trend, hogy évről-évre

egyre kevesebb fiatal kezdheti
meg tanulmányait valamilyen
főiskolán.
Ezek a fiatalemberek egyértelmű változásokat akarnak.
Egy olyan új kormányt, amely
nem a gyűlöletre, egymás megbélyegzésére, a másik jogainak
csorbítására építi fel saját politikáját, hanem nyitottan áll
Európához, és a magáénak vallja azokat az elveket, melyek
egy szabad és szolidáris társadalom alapjai, így például a toleranciát, a másik munkájának
elismerését, a másik hitének és
véleményének tiszteletben tartását. Olyan Magyarországot
akarnak, ami nem Orbáné és
a fideszes keveseké, hanem a
tisztességgel dolgozó és tanuló
sokaké.
Gyurcsány Ferenc maga is
rendszeresen beszámol ezekről
a találkozókról saját facebookés instagram-oldalán, ahol mindenki számára nyomonkövethető a pártelnök országjárása.
A DEL, vagyis a Demokratikus
Koalíció ifjúsági szervezete is
rendszeresen elkíséri Gyurcsány Ferencet ezekre az eseményekre és programokra a
Viharsaroktól az Alpokaljáig.
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NEM NYOMOZNAK
HEGEDŰS ZSUZSA ELLEN

Vadai Ágnes: Nem maradhat következmények
nélkül a megfigyelési botrány!
PÁR HETE ROBBANT KI A FIDESZES LEHALLGATÁSI BOTRÁNY,
AMIVEL A DK SZERINT A KORMÁNY A HAZÁJÁT ÁRULTA EL.

Vadai Ágnes, a DK frakcióvezetőhelyettese a Pegasus-ügy kapcsán
elmondta: tényfeltáró újságírókat
megfigyelni, lehallgatni a legsötétebb diktatúrákban szokás, ezért
ez nem maradhat következmények
nélkül. A DK írásbeli kérdéssel fordult azokhoz, akik az ilyen titkos információgyűjtésre jogosult szerveket felügyelik: Pintér Sándor belügyminiszterhez, Varga Mihály pénzügyminiszterhez, Szijjártó Péter külügyminiszterhez, Gulyás Gergely kan-

celláriaminiszterhez, Polt Péter
legfőbb ügyészhez és Benkő Tibor
honvédelmi miniszterhez, hogy megtudjuk: melyikük felügyelete alá
tartozó szervnél vásárolták meg a
kémprogramot, és használták-e magyar újságírók, üzletemberek megfigyelésére ezeknél a szerveknél. Vadai Ágnes a megfigyelési botrányról
szóló sajtótájékoztatóján hozzátette: aki egy külföldön vásárolt
kémszoftverrel figyelteti meg saját
állampolgárait, az a hazát árulja el.

A DK 2017-ben indított pert azért,
hogy nyilvánosságra hozzuk, Orbán
szegényügyi tanácsadója mire költi
a közel egymilliós fizetését és
az átlagosan havi 130-150 ezer
forintos reprezentációs költséget.
A kiperelt adatokból kiderült, hogy
Hegedűs Zsuzsa közpénzből vásárolt luxuspezsgőket és kozmetikumokat, ezért feljelentést tettünk ellene. Az ügyészség a NAVhoz passzolta az ügyet, akik szerint
azonban nem történt bűncselekmény.
Sebián-Petrovszki László sajtótájékoztatón
számolt
be
arról, hogy a
NAV lezárta a
nyomozást
Hegedűs ellen.
A DK pártigazgatója
szerint
felháborító,
hogy ennyire látványosan igyekeznek nem tudomást venni arról,
ha egy fideszes csókos csal, lop,
hazudik. Úgy fogalmazott: ők büntetlenül szórják a közpénzt, mert
egy komplett intézményrendszer
gondoskodik arról, hogy szükség
esetén elsikálják az ügyet. Hozzátette: a 2022-es kormányváltás után
minden ellopott forint után nyomozást indítunk, és garantáljuk, hogy
a közpénztolvajokat senki sem fogja
megmenteni.

Molnár Csaba: 2022 után el fogjuk érni, hogy
újraindítsák a befagyasztott EU-s támogatásokat
AZ EURÓPAI UNIÓ ELZÁRTA A PÉNZCSAPOKAT AZ ORBÁN-KORMÁNY SZÁMÁRA, AZ ÚJ KÖZTÁRSASÁGI
KORMÁNY AZONBAN ÚJRA FOGJA TÁRGYALNI AZ EU-S PÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁT.
Az utóbbi időben világossá vált, hogy amíg
Orbán Viktornak hívják Magyarország
miniszterelnökét, addig egy fillér uniós
támogatás sem fog érkezni a kormány
által szétosztható keretekből, a közelmúltban ugyanis visszadobták az Orbánkormány helyreálllítási tervét, és ez a sors
vár a többi, európai uniós támogatásra is.
Molnár Csaba szerint az unió a magyarok
védelmében zárta el a pénzcsapokat,
amelyek eddig Orbán Viktor családtagjait, oligarcháit és diktatórikus rendszerét

finanszírozták. A DK EP-képviselője
szerint Orbán és Európa között fogunk
választani 2022-ben: „Vagy marad az
Orbán-rendszer és nem lesznek uniós
pénzek, vagy leváltjuk az Orbán-rendszert
és újra jönni fognak a támogatások”.
Molnár Csaba ígéretet tett arra, hogy
2022 után az új köztársasági kormány
újra fogja tárgyalni ezeket a programokat,
és meg fognak indulni az Európau Uniós
támogatások. — Európai Magyarok
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CSEH LÁSZLÓ – EGY
ÚSZÓLEGENDA BÚCSÚJA
A TOKIÓI OLIMPIA EGYIK LEGSZEBB PILLANATA VOLT, AMIKOR
CSEH LÁSZLÓ UTOLJÁRA A MEDENCÉBE UGROTT, MAJD A
GYŐZTES MEGHAJOLT ELŐTTE, EZZEL FEJEZVE KI TISZTELETÉT.

MÁR 90 ÉVES
LETT A HYPPOLIT,
A LAKÁJ
1931-ben forgatta Székely István
rendező a második magyar hangosfilm-sikert. Eredetileg német változata készült volna, végül annyira
erősnek érezték a forgatókönyvet,
hogy megcsinálták a magyar moziváltozatot – és óriási siker lett.
A cél érdekében a nők bálványát,
Jávor Pált kérték fel az amorózó szerepére, a mindent megváltoztató lakájt Csortos Gyula, a
felkapaszkodott, de örök kisembert a nagy nevettető, Kabos Gyula
alakította. A mozi sikeréhez jelentősen hozzájárult Eisemann Mihály
két slágere, a Pá, Kisaranyom, Pá,
és a Köszönöm, hogy imádott. A
megejtő és kacagtató poénoktól
hemzsegő forgatókönyvet a remek
kabarészerző, Nóti Károly írta. Évtizedek múltán is mindenki tudja, hogy „hagymát is hagymával”,
hogy a „lazac eddig cékla volt”, és
így tovább.
A régi, meglehetősen elhasználódott eredeti kópiát néhány éve digitalizálták, így az utókor, vagyis
újabb és újabb generációk mulathatnak a ma is szórakoztató remekművön. Jó szívvel ajánljuk
fiataloknak is.

Egy fantasztikus sportember fejezte
be pályafutását. Cseh László világés Európa-bajnok köszönt el, teljesítményét megsüvegelte a világ. Olimpiát nem tudott nyerni, az amerikai
csodaúszó, Michael Phelps győzte
le, de ezüstjei és bronzai így is
csodás teljesítményének
emlékművei.
Cseh
László mindig szerény
maradt:
méltósággal
viselte,
ha
éppen legyőzték, és azt is,
amikor ő állhatott a dobogó legfelső
fokára.
Így
lett belőle nem
csak bajnok, hanem példakép is.
Ha
meggondoljuk,
hogy ez a fiatalember 11
éves korában olyan erősen asztmás volt, hogy kórházba került, ha
hozzátesszük, hogy a lábát is eltörte,
még inkább megsüvegelhetjük akaraterejét.
Kevesen tudják, de tart egy különleges rekordot is: nincs a világon még

egy olyan úszó, akinek két világbajnoki címe között egy teljes évtized
telt el. Ebből is látszik, hogy mindig
képes volt a lemondásra, az újrakezdésre. Az is különleges, hogy több
mint egy évtizede tartja a két vegyesúszó versenyszám Európa-rekordját. Bizonyára sokan nem
tudják, haját csak a
fontos nemzetközi
versenyek előtt
borotválja le,
a hétköznapi
életben rövid,
fekete haja
van.
Cseh László
most
hátat
fordít az uszodának.
Örül,
hogy nem kell
hajnalban kelnie és
regenerálódnia. Több
időt szánna a családjára. A
versenyeket figyelni fogja, szurkol
majd a többieknek, de a civil életben
szeretné kipróbálni magát.
Mi pedig szeretettel emlékezünk
erre a nagyszerű sportemberre. Cseh
Laci, mindent köszönünk, és további
sikereket kívánunk az életben!

BRÓDY JÁNOS ÚGY LÁTJA, HOGY GÁZ VAN
Milos Forman világhírű, Tűz van, babám
című filmjének címét
írta át Bródy János,
hogy ábrázolja a mai
magyar viszonyokat.
A dalköltő ezúttal sem
fukarkodott a közéleti
bírálattal: szimbólumai, fanyar humora
ezúttal is célba talál.

A címek is sokatmondóak: Akit a hazája
nem szeretett, Az én
országom…, de jutott
hely egy régi Illésdal feldolgozásnak is:
Szemétdomb. Bródy
úgy gondolja, ha a
többség megérti, hogy
gáz van, akkor tud az
ország változtatni.
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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.)

Itt az ideje elvonulnod egy hűvös szobába valami izgalmas
könyvvel. A nyár neked eddig a munkáról szólt, és bár
kikapcsolódni most sincs több időd, néha azért gondolnod
kell a pihenésre is.

GASZTRO & ASTRO — 11. OLDAL

GYURCSÁNY
a konyhában

Mostanában mintha minden bejött volna: mind a munkádban, mind a szerelemben sikereket érsz el. Azonban vigyázz, ne bízd nagyon el magad! Ahogy a klasszikusok
mondanák: tartsd szárazon mindig a puskaport!
Fullasztó nyár – ezt érzed, és igazad van. Soha nem voltál a
hőség szerelmese, de mintha ez az idei időjárás a lelkedet
is megviselné. Szánj időt magadra, néha állj meg és lazíts: a
bensőd hálás lesz érte.
Van egy jó hírünk: átestél a holtponton. A rengeteg küzdés
és munka lassan értelmet nyer, kezd összeállni a kép. Ne
feledd: a cél már közel, még egy nagy levegő, cseppnyi
kitartás, és sikerülni fog!
A csillagok különösen mozgalmas időszakot jósolnak
neked. Jó néhány kihívásnak kell majd megfelelned most,
de ha ugyanilyen szívós elszántsággal dolgozol, mint eddig,
annak meglesz a jutalma!

Cheddar sajtos,
baconos csirkemell
Hozzávalók:

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Csak akarnod kell. Elég a panaszkodásból, elég abból, hogy
felelősöket keresel! Itt az ideje végre a saját kezedbe venni
a sorsodat!

• 4 db kettéhajtott csirkemell

Megszoktad már, hogy a családodban te vagy az
ütközőzóna. Egyensúlyra törekszel, és ezt még a szeretteid
is hajlamosak kihasználni. Pedig néha csak hagyni kéne
megtörténni a dolgokat, nem gondolod?

• vágott friss petrezselyem a pikáns ízért

Ismered azt a mondást, hogy felmelegítve csak a káposzta
jó? Ha véget ért, tudnod kell elengedni. Ne félj a magánytól, inkább fogd fel úgy, mint talált időt magadra és a
barátaidra!

ket, majd sóval és borssal jól dörzsöljük be.

Úgy élsz, mintha nem lenne holnap. Lassíts, és próbáld
felfedezni közben a létezés apró csodáit. Most őszintén:
mikor töltött el utoljára bámulattal a természetnek az
a rengeteg ajándéka, ami körülvesz?
A szabadság előbb elhatározás kérdése, és csak aztán
egy állapot. Ha magad zárod börtönbe, más sem fog tudni
segíteni rajtad. Ideje megszabadulnod a láncaidtól, hiszen
csak így léphetsz aztán tovább!
Te tényleg az „egy szál bikinit hoztam el az útra”-típus
vagy. Ha kell, vadóc és vagány, de mélyen legbelül
ugyanúgy vágysz a szeretetre. Ismerd meg ezt az oldalad
is, mert csak így lehetsz egész.
A nyár lassan véget ér, de téged máris elbűvölnek a koraősz
színei. Itt az ideje, hogy felfrissítsd a ruhatáradat, és az új
évszakot is a rád jellemző vidámsággal és felszabadultsággal várd!

• 25 dkg bacon
• 35 dkg sajt (natúr krémsajt)
• 5 ek. cheddar sajt vagy reszelt cheddar
• só, bors

Elkészítése:
A csirkemellekből vágjunk vékony szeleteHagyjuk pihenni egy fél óráig. A cheddar sajtos
krémet finoman kenjük rá a húsokra. Tekerjük bele a baconszeletekbe. A tekercseket pedig
helyezzük egy tepsibe, fedjük le fóliával, majd
200 fokra előmelegített sütőben fél óráig süssük.
Ekkor vegyük le róla a fóliát, és süssük további
10-15 percig, amíg meg nem pirul a bacon teteje. Tálalhatjuk rizzsel vagy burgonyapürével, ám
ebben az esetben használjunk tejszínt a püréhez,
mert selymes íze jobban kihangsúlyozza a sült
bacon

és

a

cheddar

karakteres

találkozását.

Jó étvágyat kívánok!

További receptek:

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

ízeinek

12. OLDAL — REJTVÉNYEK
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TERMÉSZETESEN AZ INTERNETEN MÁR MINDENRE TALÁLHATUNK VÁLASZT, 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!

