MOLNÁR CSABA: TÖBB SZÁZEZER MUNKANÉLKÜLI MARADT ÁLLAMI SEGÍTSÉG NÉLKÜL A VÁLSÁGBAN

1. ÉVFOLYAM • 10. SZÁM — 2020. OKTÓBER — A DEMOKR ATIKUS KOALÍCIÓ DIGITÁLIS KIADVÁNYA

GYURCSÁNY FERENC:
„Csak tömeges és ingyenes
teszteléssel biztosítható,
hogy ne álljon le
az ország!”
Részletek a 2. oldalon

Elismerték:
túl keveset tesztelnek

Újabb pedofilbotrány
a Fidesznél

Egy éve győzte le
az ellenzék a Fideszt

A kevés teszt a kormány szakértője
szerint előbb-utóbb az ország lezárásához vezethet, mert elegendő teszt nélkül
kontrollálhatatlanná válik a járvány.
‒ 2. oldal

Óbuda ellenzéki vezetése tárta fel az
ügyet, amelyben Vadai Ágnes fordult a
legfőbb ügyészhez, hogy nyomoznak-e
a botrányt eltitkoló fideszesek ellen.
‒ 3. oldal

Dobrev Klára a DK polgármestereivel
emlékezett meg a tavalyi önkormányzati
választáson elért összellenzéki sikerről,
és az azóta elért eredményekről.
‒ 4. oldal
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Fotó: Cryptographer

Gyurcsány Ferenc:
Csak tömeges és ingyenes
teszteléssel biztosítható,
hogy ne álljon le az ország!

Elismerték: kevés
a teszt, ezért nem
tudjuk, hogy
mekkora a járvány

Azok után, hogy a kormány bejelentette, 19 500 forintos hatósági áron
maximálja a koronavírus-tesztek árát, a DK elnöke a Parlamentben
elsőként követelte a tesztek tömegessé és bárki számára ingyen elérhetővé
tételét. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy azzal, hogy a kormány nem
akarja széleskörűvé tenni a tesztelést, az emberek egészségét, az iskolák és
a gazdaság megfelelő működését veszélyezteti.
„Jogos az a követelése sokaknak, hogy lényegében korlátozás
nélkül, bárki számára, ingyenesen hozzáférhető legyen a tesztelés.
Nagyon sok ország ezt csinálja Európában” - mondta el a pártelnök
napirend előtti felszólalásában. Gyurcsány hozzátette, éppen azt
szolgálná a tömeges és ingyenes tesztelés, hogy ne zárjanak be az iskolák,
ne küldjenek haza egyébként egészséges, de kontaktként számontartott
gyerekeket az oktatásból, ne zárjanak kéthetes otthoni karanténba
dolgozó embereket, akiknek így a munkahelyüket veszélyeztetik.
A pártelnök szerint azért kellene minden fertőzésgyanús embert és
az összes kontaktjukat is letesztelni, hogy a fertőzés útja követhető legyen:
így a járványügy megakadályozhatná, hogy a vírus tovább terjedjen,
miközben nem avatkozna bele az egészségesek életébe, működhetne
az oktatás és a gazdaság. A pártelnök szerint főbenjáró bűn ezekben
a hetekben és hónapokban elhanyagolni a tömeges és ingyenes tesztelést,
mert éppen a járvány terjedése feletti állami kontroll elveszítése vezethet
majd korlátozásokhoz. „Ha itt korlátozások lesznek, arról csak és
kizárólag a kormány tehet majd” - tette hozzá.
A DK elnöke azt is hangsúlyozta, hogy az emberek egyszer már kifizették
a tesztek árát, amikor a kormány az általuk befizetett adókból és
járulékokból vett teszteket a védekezés során. „Miért van rendben, hogy
kétszer fizettetnek velünk?” - tette fel a kérdést. − Európai Magyarok

Miközben a kormány kézzel-lábbal
tagadja
a
nyilvánvalót,
hogy
Magyarország túl kevés koronavírustesztet végez, az igazságot végül
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium
egyik
szakértője
ismerte el. Oroszi Beatrix kerekperec bevallotta, hogy “menne még
följebb a járványgörbe, de a tesztelési
kapacitásunk elérte a felső határát”.
A szakértő azt is elismerte, hogy éppen
a kevés teszt jelenti a legnagyobb
veszélyt az ország működésére nézve,
ha ugyanis nem tudják követni
a fertőzés terjedését, akkor “előbbutóbb nem marad más, mint
a korlátozó intézkedések és az ország
lezárása”. − Európai Magyarok
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Sokkoló adatok kerültek elő az elmúlt hetekben: a munkanélküliek
egyre növekvő tömegének ellátására összesen alig 2 milliárd forint
maradt a költségvetésben. A kormány júniusban még harminc milliárd
forintot költött munkanélküli támogatásra, júliusban ez már kevesebb
mint egymilliárd forint volt, hiszen a tavaszi elbocsájtási hullám óta
letelt az álláskeresési járadék folyósításának 3 hónapja, így százezrek
maradhattak mára állami segítség nélkül.
Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke az üggyel
kapcsolatosan elmondta, a DK szerint azonnal meg kell emelni
a munkanélküli támogatás összegét és három hónapról legalább hat
hónapra kell emelni a folyósítás idejét. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy más országokban jóval többet és hosszabb ideig segítenek
az állástalanoknak, hiszen a végső cél az, hogy minél többen
talpraálljanak a válságot követően. − Európai Magyarok

Hátborzongató fideszes
pedofilbotrányt
leplezett le Óbuda új,
ellenzéki vezetése
Október elsején, fél éven belül a harmadik
pedofilbotrány robbant ki a Fidesznél.
Ezúttal Óbuda leváltott fideszes vezetése
titkolt el egy pedofilügyet, amelyben egy
óvónő készíthetett pornográf felvételeket
a rábízott gyerekekről. A új, ellenzéki vezetés
azonnal meghozta a szükséges intézkedéseket
a gyerekek védelmében.
Vadai Ágnes, a DK frakcióvezető-helyettese
írásbeli kérdésben kérte számon Polt
Pétert, hogy nyomoznak-e az újabb fideszes
pedofilbotrány kapcsán. A DK alelnöke
erről szóló sajtótájékoztatóján leszögezte:
nem csak a pedofiloknak, hanem az őket
segítőknek is rács mögött lenne a helyük.
− Európai Magyarok
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Fotó: Molnár Csaba

Több százezer munkanélküli maradt állami
segítség nélkül az országban, Orbánék
végleg cserbenhagyták a magyarokat

A tanárok rettegnek, ám a kormányt nem érdeklik a problémák,

- Ilyen az oktatás a koronavírus második hullámában
októberben bevezetett hőmérőzés
esete is azt mutatja, hogy a kormány
képtelen kezelni a helyzetet. Jelenleg
nem tesztelik még az igazoltan
fertőzött tanárok közvetlen kollégáit
sem, kontaktkutatás gyakorlatilag
nem létezik, és úgy rendelnek el
karanténokat, hogy erről épp csak az
érintett iskolát felejtik el értesíteni.
A
Pedagógusok
Szakszervezete
szerint már három tanár halt meg
koronavírusban, de mivel a kormány
semmit sem csinál, sok tanár néz
szembe minden egyes nap a fertőzéstől
való félelemmel.
Arató Gergely, a Demokratikus
Koalíció
frakcióvezető-helyettese
sajtótájékoztató keretében ismertette:

a Demokratikus Koalíció ingyenes
tesztelést követel a kormánytól
mindenkinek, amit az iskolákban kell
megkezdeni azonnal. Emlékeztetett,
hogy az ingyenes és tömeges tesztelés
nem csak a tanárok és diákok
védelmében lenne fontos, hanem
azért is, hogy ne kelljen bezárni
az iskolákat.− Európai Magyarok

Fotó: iMTI/Máthé Zoltán

Már a tanévkezdés megkezdése
előtt jól látható volt, hogy hiába állt
rendelkezésére a kormánynak egy
egész nyár, hogy felkészüljenek az
oktatásban a koronavírus-járvány
második hullámára, szokás szerint
nem tettek semmit. Továbbra
sem állnak nagy számban digitális
eszközök rendelkezésre arra az esetre,
ha tömegesen kéne átállni a digitális
oktatásra, ahogy nincs megoldva
a családok és pedagógusok ingyenes
internetelérése, és a kormány azt is
képtelen biztosítani, hogy ha egy
szülőnek a járvány miatt otthon kell
maradnia a gyermekével, akkor ne
táppénzt kapjon, hanem normál
munkabért. A szeptember helyett
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Matolcsy megcsinálta:
csúnyán elhasalt
a forint a válságban
Úgy látszik, lassan a Matolcsy
György vezette jegybank is kezd
felébredni
az
álomvilágból.
Az MNB legutóbbi inflációs
jelentésében ugyanis elismerte,
hogy válság van, és válság is
lesz. Ez azt jelenti, hogy a 370
forintot megközelítő euró, vagyis
a forint folyamatos mélyrepülése
miatt egyre többet és többet
kell fizetnünk a boltokban az
élelmiszerért. Ezt csak egy módon,
az euró azonnali bevezetésével
kerülhetjük el – érvelt Varju
László, a DK képviselője. _ E.M.

Dobrev Klára a DK polgármestereivel
emlékezett meg a tavalyi önkormányzati
választáson elért ellenzéki győzelemről
mentették meg, míg a XV.
kerületben
CT-berendezést
vásároltak a kerületieknek.
Dobrev Klára szerint ezek
a legjobb példák arra, hogy az
összefogás működik. A politikus
azt mondta, 2022-ben sem lehet
máshogy leváltani Orbánt; közös
listát kell állítani mindenütt
közös jelöltekkel, mert csak az
ellenzék csak közösen
győzhet. ‒ Európai Magyarok

a konyhában

Édes sütőtök
krémleves
Hozzávalók:
• 1 kg kanadai sütőtök
• 1 leveskocka
• őrölt fahéj
• fél teás kanál őrölt gyömbér
• fél teáskanál őrölt szerecsendió
• 5 evőkanál barnaacukor
• 2 dl tejszín, esetleg kókusztej
• pár csepp tökmagolaj
• 6 ek tökmag

Elkészítése:
A sütőtököt hámozzuk meg, majd kockázzuk fel.
Tegyük egy fazékba a sütőtök kockákat, öntsük
fel annyi vízzel, hogy ellepje és tegyünk bele egy
zöldségleveskockát.
Adjuk hozzá a fűszereket és főzzük puhára
a sütőtököt. A levest vegyük le a tűzről és
adjuk hozzá a cukrot és pürésítsük. Tegyük
vissza lángra és kis lángon tartsuk melegen.
Öntsük egy tálkába a tejszínt, öntsük fel pár kanál
levessel, jól keverjük el, majd a tejszínes keveréket
öntsük vissza a levesbe és újra forraljuk fel.
Ha nem elég édes még adhatunk hozzá cukrot.
Száraz serpenyőben pirítsuk meg a hámozott
tökmagot és a levest tálaljuk a tökmaggal
és pár csepp hidegen sajtolt tökmagolajjal.

Jó étvágyat kívánok!

Fotó: Dobrev Klára

Az elmúlt 10 év legnagyobb
ellenzéki
győzelmét
hozta
a tavaly őszi önkormányzati
választás. Dobrev Klára a DK
tavaly októberben megválasztott
polgármestereivel készített közös
videót az évforduló alkalmából.
A politikus elmondta, azóta,
hogy tavaly összefogtak és
győztek, mára kiderült az is,
hogy az ellenzéki pártok
a közös munkára is képesek.
A DK-s vezetésű XVIII. kerületi
önkormányzat
például
az
Oltalom Egyesület helyi iskoláit
mentette meg azzal, hogy
4
millió
forinttal
segíti
az oktatást. Óbuda DK-s polgármesterének sikerült megakadályozni a Hajógyári sziget
beépítését, a zalaszentgróti
önkormányzat pénzzel segíti
azokat a családokat, ahol gyermek
született vagy iskolába mennek
a gyerekek. Erzsébetvárosban
a járvány alatt maszkot és
fertőtlenítőszert kapnak az
idősek, Újbudán a Gyermekegészségügyi
Centrumot

GYURCSÁNY

További receptek:

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

