GYURCSÁNY FERENC BEMUTATTA A 2022 UTÁNI KÖZÖS KORMÁNYZÁS HAT AL APELVÉT

2. ÉVFOLYAM • 1. SZÁM — 2021. JANUÁR — A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ DIGITÁLIS KIADVÁNYA

DOBREV KLÁRA:
"MAGYAROK SZÁZEZREI MARADTAK
MAGUKRA A VÁLSÁGBAN!"
Részletek a 2. oldalon

Halálozásban
világverők vagyunk

Továbbra sincs
oltási terv

Rekordokat döntöget
az államadósság

Több mint 12 ezer magyar halt meg
koronavírusban, a második hullám
halálozási adatai szerint pedig a
világ legrosszabbul teljesítő 3%-ában
az Orbán-kormány. - 3. oldal

Van, ami nem változott 2020 óta:
továbbra sincs részletes és nyilvános
oltási terv, csak egy konkrétumok
nélküli, homályos sorrendre futotta
a kormánytól. - 3. oldal

Válságkezelés
helyett
látványberuházásokkal,
oligarchamentéssel
és
sporttámogatásokkal
sikerült hosszú évekre eladósítani
az országot. - 3. oldal
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DOBREV KLÁRA Magyarok százezrei
maradtak magukra
a válságban

POLITIKA — 2. oldal

Válságkezelés helyett
vadászkiállítás,
és stadionépítés
Tavaly tavasszal a DK jó előre megmondta: ha folytatódik a lopás és a pénzszórás
akkor is, amikor a válságot kellene
kezelni, nagy bajba fog kerülni az ország.
“Aztán pontosan az történt, amire előre
figyelmeztettünk” - mondta el lapunknak Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke. “Miközben Európa minden országa válságkezelésre költött, nálunk 50
milliárd forintos vadászati kiállításra,
stadionépítésre

és

Budapest-Belgrád

vasútvonalra ment el a pénz. DöbMegint egy rangsor végén kullog Magyarország. A régióban nálunk
a legnagyobb az államadósság, de nemcsak a V4-ek között vagyunk
az utolsók. Még a román kormány sem halmozott fel akkora adósságot,
mint most az Orbán-kormány.

benetes adat, de igaz: tavaly a járvány

„Emberemlékezet óta nem volt ekkora az államadósság” – mondja Dobrev
Klára. „Hihetnénk, hogy ezt a rengeteg pénzt Orbánék az emberekre
költötték. De nőtt a családi pótlék? Több pénzt kaptak a munkanélküliek?
Netán a munkahelyek nagy részét sikerült megmenteni? Sajnos semmi
ilyet nem láttunk Orbánéktól.” Dobrev Klára szerint a legnagyobb baj
az, hogy a kormánynak lett volna lehetősége segíteni az embereknek, de
nem tette.

egyértelmű: ezért a válságért már nem

„Nincs még egy olyan kormány az Európai Unióban, amelyik ilyen
keveset költött válság alatt az emberekre. Nem kellett volna semmi
különöset kitalálni a magyar kormánynak, elég lett volna lemásolni más
országokat. A német kormány például minden gyereket nevelő családnak
adott plusz pénzt. Franciaországban valódi bértámogatást adnak és
nemcsak néhány hónapra, két évre kitolták a programot. De van, ahol
az egyetemisták kaptak plusz pénzt, és még hosszan lehetne sorolni. Az
uniós kormányok többsége megértette, hogy közvetlenül kell pénzt adni
az embereknek. Nálunk százezrek maradtak magukra a válságban” – véli
a politikus.
„Naponta kapom a leveleket olyanoktól, akik kétségbeesetten próbálnak
a felszínen maradni. Épp a minap beszélgettem egy fiatal nővel. Felszolgáló
volt, de már hónapok óta nincs rendes fizetése. Az elsők között küldték el
és most alkalmi munkából próbálja fenntartani magát. A töredékét sem
keresi az egy évvel ezelőtti bérének. De van, akinek még ennyi bevétele
sincs. És a kormány nem segít” – teszi hozzá.
A DK politikusa azt ígéri, 2022 után helyreállítják a kormányzás
becsületét. − Európai Magyarok

kezdete óta minden egyes nap 541 millió
forintot költött el a kormány sporttámogatásokra.” Molnár Csaba szerint
a vírus, hanem a kormány a felelős.
− Európai Magyarok
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POLITIKA — 3. oldal

Ebben mérjük
a védekezés sikerét: már 12 ezer
magyar család gyászol
Varju László:
Orbán évtizedekre
eladósította az országot
„Az

államadósság

nem

közgazdasági probléma, hanem egy ellenség, amelyet ha
nem győznek le, az ellenség
győz le minket.” A mondat
Orbán Viktortól származik,
2011-ből. A Fidesz kampánytémájául

szolgáló

állama-

dósság azóta soha nem látott
mértékben nőtt: a tíz éves
szintet jócskán átlépve lassan
kétszer akkora a mértéke,
mint 2010-ben volt. Varju
László,

a

Koalíció

alelnöke

Demokratikus
szerint

hazánkat végleg legyőzte az
államadósság. „Szégyen, hogy
a kormány a lopás és pár
luxusberuházás
hosszú

évekre

kedvéért
eladósítot-

ta az országot” – fogalmazott a Parlament Költségvetési
Bizottságának elnöke. − E.M.

Már több, mint minden ezredik magyart elvesztettük. Az elfuserált
válságkezelésnek súlyos gazdasági következményei is vannak, de ennél is
tragikusabb, hogy már több mint 12 ezer magyar vesztette életét a koronavírus
miatt. Ezreket meg lehetett volna menteni, ha a kormány nem veri szét az egészségügyi ellátást, ha kórházi ágyak felszámolása és betegek hazaküldése helyett
minden betegről gondoskodnak, ha elegendő tesztet végeztek volna. Már egy
kisvárosnyi magyar család gyászol, vesztett el apát, anyát, testvért, nagyszülőt.
Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője szerint súlyos felelősség terheli
Orbán Viktort és kormányát, hogy a kutatások szerint 190 országból a világ
hatodik legrosszabb halálozási statisztikáját produkáljuk. „Ahhoz képest, hogy
Orbán azt ígérte, mindenkit meggyógyítanak, a második hullám halálozási adatai
szerint a világ 97%-ában jobban kezelték a járványt, és a lakosság számához
képest sokkal jobb arányban mentik az emberek életét. A halálozás tekintetében
a világ legrosszabbul járt 3%-ában vagyunk” - összegezte a szomorú valóságot
a DK frakciószóvivője − Európai Magyarok

2021-re sem sikerült a pánikkormánynak
nyilvános oltási tervet készítenie

Hónapok óta várta a világ, hogy
elkészüljön a koronavírus elleni
vakcina, hiszen a védőoltás újabb
szintre emeli a védekezést. Európaszerte láthatunk pozitív példákat
arra, hogy a várakozás hónapjait a
felkészülésre fordították. Belgiumban

az oltási tervből mindenki pontosan
tudja, hogy mikor kerül majd sorra,
Szerbiában előre lehet választani
a vakcinák közül, Német- és
Olaszországban pedig tavaly év
vége előtt elkezdték kialakítani az
oltóközpontokat.
Magyarországon
ezzel szemben összesen annyit látunk,
hogy Orbán Viktor a Kossuth rádióban
magyarázza, hogy minden rendben
van. A valóság az, hogy semmi sincs
rendben, mert Magyarországon nincs
még pontos, átlátható oltási terv sem

közzétéve, ahogy azt sem lehet tudni,
hogy a kormány mégis hogyan és
hol képzelte el az oltási helyszínek
kialakítását. Dr. Komáromi Zoltán,
a Demokratikus Koalíció egészségügyi
szakpolitikusa
korábban
már
többször felhívta a figyelmet, hogy
mekkora katasztrófa követheti ezt a
tervezetlenséget. Az orvos rámutatott:
“ahhoz, hogy minél hamarabb
leküzdjük a járványt, pontos és
hatékony oltási tervre, nem pedig
propagandára van szükség”. − E.M.
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Nyakunkon a 400
forintos benzin
„Gyurcsány Ferenc és kormánya
versenyt hirdetett a benzin és az
euró között, melyet végül a benzin
nyert meg azzal, hogy elérte a lélektani határt, azaz a 300 forintot”
- mondta el Szijjártó Péter még
ellenzéki képviselőként 2006-ban.
Azóta az Orbán-kormány alaposan megdolgozta mind a forintárfolyamot, mind a benzinárat:
egy euró manapság 360 forintba
kerül, egy liter benzin pedig heteken belül 400 forintba fog kerülni.
Ma már talán a Fidesz is kiegyezne
a Gyurcsány-kormány eredményeivel. - E.M.

Gyurcsány Ferenc bemutatta
a közös kormányzás hat alapelvét
Gyurcsány Ferenc az ellenzéki
összefogásban részt vevő pártok
vezetőivel együtt január 5-én mutatta be a közös kormányzás alapelveit összefoglaló hat pontot. Ez a
hat pont azokat a minimum tételeket rögzíti, melynek talaján állva
a 2022-es kormányváltás után az
új nemzeti egységkormány részrehajlás nélkül, az igazságoság
elve alapján tud majd elkezdeni
dolgozni azért, hogy minden
magyar ember szabadságban,
biztonságban és jólétben élhessen. Gyurcsány Ferenc elmondta:
Magyarország
Szent
István
választása óta európai ország,
és a magyarság sok évszázados
küzdelme az európai magyarság
védelméről is szól. Az új hazafias, európai kormánynak ezért
elsődleges feladata lesz megteremtenie az önmagával békében
élő nemzetet, visszaállítania a
demokratikus jogállamot. Olyan
jövőbe tekintő kormányzásra van
szükség, amely figyelembe veszi
a fenntarthatóság feltételeit, és
olyan gondoskodó társadalomra,
mely nem hagyja magukra a leg-

kiszolgáltatottabbakat, a gyermekeket és a bérből-fizetésből
élő magyarok millióit. Csak az
emberi tudást és kreativitást tiszteletben tartó igazságos gazdaság talaján állva épülhet fel
a demokratikus, szociálisan igazságos és egyben környezet– és
klímatudatos európai Magyarország - Európai Magyarok.

POLITIKA & GASTRO — 4. oldal

GYURCSÁNY
a konyhában

Sárgarépa-főzelék
Hozzávalók:
• 2 evőkanál kristálycukor
• 1 evőkanál olaj
• 75 dkg sárgarépa
• 2dl kókusztej
• 1 mokkáskanál curry
• kakukkfű
• chili
• só, bors

Elkészítése:
A sárgarépát hosszú, a gyufaszálnál vastagabb
hasábokra vágom. A cukrot karamellizálom,
majd kevés vízzel felengedem, hogy a sárgarépa nagyon puhára főjön; akkor finom, ha
kicsit ropogós marad. A lisztből és a kókusztejből habarást készítek, a főzelékhez öntöm.
Ha kevesebb liszttel nagyon sűrűre főzöm,
akkor inkább köret, ha több és folyékonyabb állagú a habarás, akkor főzelék. Isteni!

Jó étvágyat kívánok!

További receptek:

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

