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GYURCSÁNY FERENC: MEGDŐLT A TÍZÉVES MÍTOSZ, HOGY A FIDESZ TUD KORMÁNYOZNI!

 DOBREV KLÁRA: 
"Nem azért dolgozunk és adózunk,

hogy aztán a bajban
magunkra hagyjon minket a kormány!"

Részletek a 3. oldalon
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Az elmúlt hónapok az egész ország 
számára a járványról és annak gaz-
dasági következményeiről szóltak.
Épp hogy megértettük, hogy hogyan
harcolhatunk a vírus ellen, a korlá-
tozások árnyékában máris belopó-
zott a mindennapjainkba a válság.
Vállalkozások ezrei mentek tönkre,
munkahelyek százezrei szűntek 
meg, családok, idősek kerültek 
reménytelen helyzetbe, a kormány-
zati segítség mégis elmaradt.
Miközben Európában a kormányok
rendkívüli válságkezelési támoga-
tásokat nyújtottak a vállalkozások-
nak és az embereknek, nálunk 
ilyen nem történt, mert a kormány
inkább vadászati világkiállításra, 
sporttámogatásokra és oligarcha-
mentésre költötte a pénzünket.
Mi, magyarok magunkra maradtunk 
a válságban, mert nem számíthat-
tunk a kormányra.

Az egész országban
cserbenhagyta az embereket

a kormány

Ké szen kell á llnunk arra, hogy 
2022 utá n kezet nyú jtsunk a cser-
benhagyottaknak, helyrehozzuk a 
kormá ny á ltal okozott ká rokat é s
olyanná  vará zsoljuk a kö rzetü nket, 
mint amilyen a ví rus é s a vá lsá g 
elő tt volt. Nem lesz kö nnyű  feladat 
é s nem fog egyik napró l a má sikra 
menni, de ez az otthonunk. Ha vala-
mié rt, akkor ezé rt megé ri harcolni. 
Együtt erre is képesek vagyunk!

Látva az elmúlt hónapok kormány-
zati tesze-toszaságát és az ország 
magárahagyottságát, a Demokrati-
kus Koalíció 4 pontos válságkezelő 
csomagot ajánlott a kormánynak.
A legnagyobb ellenzéki párt szerint 
a kormánynak:
1. ki kellene fi zetnie a korláto-
zásokkal sújtott magyar kis– és 
középvállalkozások 2019-es bevéte-
leinek 80%-át tavaly novemberig
visszamenőleg;

2. ki kellene fi zetnie a járvány

alatt elbocsájtott dolgozók bérének 
80%-át tavaly novemberig vissza-
menőleg;

3. meg kellene dupláznia
a több mint 10 éve változatlan
családi pótlékot;

4. azonnali, 50 ezer forintos
rendkívüli támogatást kellene
nyújtania minden nyugdíjasnak!

A DK szerint a kormánynak az 
összes EU-tól érkező rendkívüli 
támogatást csak erre lenne szabad  
költenie.            – Európai Magyarok

A DK 4 pontos válságkezelő 
csomagot ajánlott a kormánynak
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Sajnos igaz ez legszűkebben vett 
hazánkra is, éljünk bárhol a körzet-
ben. A vállalkozók azt kérdezik,

hogyan lehetséges, hogy Európában 
egyedülló módon nálunk hagy-
ják őket tönkremenni. Sokan azt
mondják, hogy több dolgozójuk
nehéz és fájó elbocsájtása után 
sem fognak tudni újranyitni, mert
elfogyott minden tartalékuk.
A válságban elbocsájtottak azt
kérdezik, hogyan lehet, hogy három 

hónap után semmilyen segítséget 
nem kapnak az államtól, hiába
dolgoztak és adóztak becsülettel 
éveken át a járvány kezdetéig. De 
hasonlóan jogos és szívbemarkoló 
panaszokat hallok családosoktól
és idősektől is, akik hónapok óta
nem tudják tartani a lépést a forint
mélyrepülése miatt elszabadult 
élelmiszerárakkal. Válságkezelés
híján a bizakodást és a remény-
kedést a kilátástalanság váltotta
fel nálunk is, amelyen osztozik
vállalkozó, elbocsájtott, családos és 
nyugdíjas. Nem ezt érdemelnék.



dobrev klára: Nem azért dolgozunk 
és adózunk, hogy aztán a bajban 

magunkra hagyjon minket a kormány!

A kormány válságkezelésével, illetve annak elmulasztásával kapcsolatban
Dobrev Klára vont mérleget. „Azt látjuk, hogy eltelt közel egy év a járvány 
kezdete óta, mi mégis egyre csak befelé megyünk a válságba” - mondta el. A DK 
EP-képviselője kitért arra, hogy hiába fizeti a válságkezelés költségeit az EU, 
nem volt érdemi munkahelyvédelem, így munkahelyek százezrei szűntek meg.

Ahogy nem voltak vállalkozásoknak járó közvetlen támogatások sem, így
magyar vállalkozások ezrei mentek tönkre, de a családoknak és nyugdíjasoknak 
járó rendkívüli támogatások is elmaradtak, így pedig ma már mindenki megérzi 
a válságot. Dobrev Klára úgy fogalmazott, hogy „a jó kormányzás nem ilyen. Nem 
azért dolgozunk és adózunk, hogy aztán, amikor baj van, magunkra hagyjon 
minket a kormány. A jó kormányzás alapja, hogy partnerként, felnőtt emberként 
kezeljük a polgárokat, és ha kell, akkor segítünk nekik, nem pedig elfordítjuk 
a fejünket”. Dobrev Klára elmondta, „2022 után a mi dolgunk lesz, hogy
visszaadjuk a hitet az embereknek, hogy másként is lehet ezt csinálni”. − E.M.

A DK polgármesterei levelet
írtak Kásler Miklós miniszter-
nek, hogy a kerületeikbe csak 
olyan vakcinákat küldjenek, 
amelyeket engedélyezett az 
Európai Gyógyszerhatóság.
A DK polgármesterei elmond-
ták, nagyon fontos, hogy minél 
többen oltassák be magukat 
a koronavírus ellen, de csak
a bizonyítottan hatékony 
és biztonságos, EU által is 
engedélyezett vakcinákkal.
„Az emberélet nem játék,
európai polgárokként nekünk 
is jogunk van a biztonságos 
vakcinákhoz. Ezeket nem 
pótolja az ismeretlen kínai 
vakcina” - mondták el.− E.M.

DK-s polgármesterek: 
Csak az EU által 

engedélyezett oltást 
fogadjuk el!
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Tíz év alatt 1,2 millió forintot vett el
a Fidesz a nyugdíjasoktól 

A Fidesz 10 év alatt átlagosan minden nyug-
díjastól 1,2 millió forintot vett el a baloldali 
kormányok nyugdíjszámítási módszerének, 
a svájci indexálásnak a felszámolásával. Most 
ebből adnak vissza mindössze 35 ezer forintot
a 13. havi nyugdíjnak hazudott, valójában 
egyheti juttatás keretében. 
Molnár Csaba, a DK ügyvezető-
alelnöke ezzel kapcsolatban úgy fogal-
mazott: „A kormány 35-ször annyi pénzt
vett el az idősektől, mint amennyit most 
visszaad. Ez olyan, mintha egy betörő ki-
pakolná az egész lakásunkat, majd vissza-
jönne, hogy a cipősszekrényt mégis visszaad-
ná nekünk, de ezért mi legyünk nagyon 
hálásak.” Molnár Csaba szerint a svájci
indexálás megszüntetése vezetett a magyar
nyugdíjasok elszegényedéséhez. − E.M.



Gyurcsány Ferenc értékelte az évet: „Megdőlt 
a mítosz, hogy a Fidesz tud kormányozni”

Tizenhetedik alkalommal tartott 
évértékelő beszédet a Demok-
ratikus Koalíció elnöke, 
Gyurcsány Ferenc. Az eseményre 
a vírushelyzetre való tekintettel 
most rendhagyó módon, online 
került sor. Gyurcsány elmond-
ta: politikatörténeti jelentőségű, 
hogy megszületett a teljes ellen-
zéki összefogás, amit úgy jelle-
mzett, hogy „a legjobb dolog, ami 
történt velünk” tavaly. Hozzá-
tette: az összefogás nem egyik 
vagy másik párt érdeme, hiszen
annak jelentőségét közösen 
ismerték fel. A pártelnök em-
lékeztetett rá, hogy sokszor az 
ellenzék szemére vetik, hogy 
a vírushelyzetből is politikai 
vitákat csinál. Márpedig a poli-
tika a közös életünk intézése, 
ezért helyes, ha közéleti vita 
tárgya az, hogy jól intézik-e
a közös dolgainkat azok, akiknek 
ebben kitüntetett felelősségük 
van – fogalmazott. Gyurcsány 
hangsúlyozta: a járvány alatt 
ledőlt egy hamis mítosz, mert 
sokan azt gondolták, hogy „ezek 
legalább tudnak kormányozni;
na most az derült ki, hogy ezek 

nem tudnak kormányozni.”
Helyette szellemi hatalomát-
vételi kísérlet folyik, a lopást,
az urizálást és az irgalom hiányát 
pedig a hazára való hivatkozással 
próbálják leplezni – fi gyelmezte-
tett a pártelnök. - E.M.
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Hozzávalók:

• 1 db kisebb étkezési, vagy sütőtök

• 3 evőkanál étolaj

• 3 dl rizs

• 2 csokor kapor

• só

Elkészítése:

A sütőt előmelegítem 200 °C fokra (légkeveréses 

sütőnél elegendő a 180 °C fok is). A tököt négybe 

vágom,  a belsejét kikaparom, majd meghámo-

zom és kis kockákra vágom. Egy tepsibe

étolajat öntök, ráteszem a megmosott rizst. 

Megsózom. Ötven-hatvan percig sütöm, köz-

ben egyszer-kétszer megkeverem. A felaprított

kaprot rászórom. Ugye nem nehéz?

Jó étvágyat kívánok!        

GYURCSÁNY
a konyhában

Tökös rizs

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

Még a fideszesek sem 
bíznak

a kínai vakcinában
A Medián felmérése szerint a fi deszesek 
fele sem adatná be magának az engedé-
lyezetlen kínai vakcinát, még az országos 
átlagnál jóval oltáspártibb Budapesten 
sem. Orbán Viktor hiába erőlteti, még 
a saját szavazóit sem tudta meggyőzni
a kínai vakcina biztonságosságáról, 
csak az oltási kedvet sikerült vele csök-
kenteni. A DK oltáspárti közösségként 
éppen ezért javasolja, hogy csak az EU 
Gyógyszerügynöksége által engedé-
lyezett vakcinákkal lehessen oltani.
- Európai Magyarok


