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DRÁMAI HALÁLOZÁST ÉS KORMÁNYZATI TITKOLÓZÁST
HOZOTT A NEGYEDIK HULLÁM IS
· Részletek a 2. oldalon ·

» KUKÁBA MENTEK A TESZTEK

» "MINISZTERELNÖK-CSERE”

» BENZINÁRREKORD

A kormány 5 milliárd
forint közpénzért vett
PCR-teszteket, majd
hagyta őket lejárni,
hogy most megsemmisítse őket. Kálmán Olga azt követeli, hogy legalább a lejárni készülő
teszteket biztosítsák ingyen az embereknek. → 3. oldal

2008-ban még ezt
javasolta Orbán
Viktor a “forintválság” megoldásaként. Akkor 280
forint volt egy euró, ma már több
mint 370, a DK pedig egyetért,
szerintük jöhet is a “miniszterelnök-csere”. → 4. oldal

Bár a kormány 480
forintban maximálta az üzemanyagárakat, ez nagyon
sovány vigasz, hiszen ez is majdnem a duplája annak,
mint amennyiért a Gyurcsány-kormány idején tankoltunk. Nem lehetne
inkább 250? → 4. oldal
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2. OLDAL — JÁRVÁNY

A negyedik hullámban is folytatódik
a kormányzati titkolózás
KÖZBEN LAKOSSÁGARÁNYOSAN NÉGYSZER
ANNYI MAGYAR HAL MEG,
MINT MÁS EURÓPAI.
Mára vitathatatlanul beköszöntött
a koronavírus-járvány negyedik hulláma, ismét magyarok százai halnak
meg minden egyes nap a vírus miatt.
A járvány kezdete óta sok minden változott - hol voltak korlátozások, hol
nem, hol kellett maszkot hordani, hol
nem - egyvalami számít állandónak: a
kormányzati titkolózás. Erről beszélt
a parlamentben Arató Gergely, a DK
frakcióvezető-helyettese.
Arató hosszan sorolta fel a parlamentben azokat a kérdéseket, amelyekre az ország nem kap választ a
kormánytól: “hány kórház van ma

a működőképessége határán, esetleg
azon túl? Hány műtétet és vizsgálatot
halasztanak el ezekben a napokban is az
egészségügy leterheltsége miatt? Hol
van az országban a legnagyobb baj és
hol érezhetjük magunkat viszonylagos
biztonságban? Miért titkolják el még az
önkormányzatok és a városvezetők elől
is a megyékre és településekre lebontott fertőzöttségi adatokat, miközben
ezzel a védekezés sikerességét veszélyeztetik? Mi zajlik az óvodáinkban és
az iskoláinkban; hány óvodai csoport és
iskolai osztály nem működik ma azért,
mert betegként vagy kontaktszemélyként tartják őket nyilván? Miért nem
hallunk hónapok óta kontaktkutatásról?
Leállították a kontaktkutatásokat és a
lovak közé dobták a gyeplőt, mert ez a
feladat is meghaladta a képességeiket?
Ha igen, akkor mikor állították le a kontaktkutatásokat és ez miért titok? És az
miért titok, hogy 100 kórházban kezelt

covidosból mennyi az oltott és men�nyi az oltatlan beteg?” - sorolta kérdéseit a frakcióvezető-helyettes.
A DK politikusa külön kitért arra is,
hogy ma a magyarok az egyedüliek
egész Európában, akik nem tudhatják, mely oltás mennyire véd a kórházba kerüléstől, mert a kormány
semmilyen adatot nem hoz nyilvánosságra, még azt sem, hogy a kórházban ápoltak között egyáltalán milyen
arányban vannak az oltottak és az oltatlanok. Így pedig hiába ismetelgeti
a kormány, hogy az oltásban látja a
megoldást - és hiába ért ezzel egyet
gyakorlatilag az összes parlamenti
ellenzéki párt - Orbánék szájából hamisan cseng a tények és bizonyítékok
nélkül hagyott állítás. Még akkor is,
ha egyébként más országok felméréseiből tudjuk: valóban az oltással
csökkenthetjük a leginkább a kórházba kerülés esélyét.
A DK frakcióvezető-helyettese arra is
próbált választ találni, hogy mi áll a
titkolózás hátterében: “annak, hogy
hasonló átoltottsági arányú nyugati országokban kevesebben kerülnek
kórházba, mint nálunk, van-e köze a
Fidesz által felkarolt keleti vakcinák
használatához, amiket a jobban teljesítő országokban nem használtak?”.
A nagy titkolózás közepette ugyanakkor történt egy váratlan fejlemény is.
Kiderült, hogy a kormány visszatáncolt
abból a döntéséből, hogy nem rendel
több nyugati vakcinát, és inkább vis�szakönyörögték magukat a közös uniós vakcinarendelésbe. Abba, amelyből
hónapokkal ezelőtt még szabadságharcos szólamokat pengetve léptek
ki, azt bizonygatva, hogy innentől már
meg fogják oldani a keleti vakcinákkal
a helyzetet. Mindebből úgy tűnik, hogy
az elmúlt hónapok kormányzati intézkedései nem kiérlelt, szakmailag alátámasztott döntések voltak, hanem a
kapkodás, a hozzá nem értés és a kormányzásképtelenség jelei. Ezek után
pedig nem is kérdés, hogy a negyedik
hullámban miért hal meg lakosságarnyosan négyszer annyi magyar, mint
más európai.
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AZ E P- B E N
A FIATALOKÉ
A JÖVŐ!
A Budapest Pride meghívására és rendezésében november közepén a DEL-elnökség két tagjának is lehetősége volt részt
venni egy megbeszélésen Marc Angellel,
az Európai Parlament LGBTI frakcióközi
csoportjának társelnökével. A beszélgetésen szóba került a magyar LMBTQ közösség helyzete is, mellyel kapcsolatban
Csúcs Zsombor, a DEL elnöke elmondta,
hogy a hazai pártok ifjúsági szervezeteinek is óriási szerepe van abban, hogy az
itthoni fiatalok elfogadóbbak legyenek.
Megemlítette továbbá, hogy ez nem történhet meg egyik pillanatról a másikra,
mert az ellenérzéseket szül, hanem lépésről lépésre kell toleránsabbá tenni a
magyar társadalmat.

Marc Angel örömét fejezte ki, hogy egyre
több a fiatal képviselő az Európai Parlamentben, és hangsúlyozta, miszerint a
fiatalabb generációknak sem szabad vis�szariadniuk a sokkal aktívabb politikai szerepvállalástól. „A fiataloknak is sokkal tevékenyebben részt kell venniük a politika
alakításában, hiszen övék a jövő” – mondta el az európai parlamenti képviselő.
Demokratikus
Lendület

del.dkp.hu
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A KORMÁNY INKÁBB MEGSEMMISÍTI
A COVID-TESZTEKET, MINTHOGY
ODAADJA AZ EMBEREKNEK
KÁLMÁN OLGA, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ POLITIKUSA
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN KÖVETELTE A LEJÁRAT ELŐTT
ÁLLÓ PCR-TESZTEK INGYENESSÉ TÉTELÉT.

A DK elnökségi tagja egy évet
pereskedett azért, hogy megtudja:
a közpénzből vett tesztek jelentős
része raktárakban porosodik,
hiába követelte hónapokkal
ezelőtt, hogy biztosítsák ingyen
az embereknek az ő pénzükön
vett teszteket. Nem tették, mert,
mint ahogy a Jelen online kiadása
megírta: közel 5 milliárd forint
értékű, tavaly beszerzett és
időközben lejárt tesztet selejtez
le az állam. A kormány tehát
előbb zúzza be a méregdrágán
megvásárolt teszteket, minthogy
egyetlen darabot is odaadjon
belőle az embereknek.
A Demokratikus Koalíció szerint
felháborító, hogy amíg a nyugateurópai országokban egyszer
sem kell fizetni a tesztelésért,
Magyarországon az emberek
háromszor is fizetnek érte:
fizetnek a kormány által beszerzett tesztekért, fizetnek a
kormány által beszerzett tesztek
megsemmisítéséért, és fizetnek
azokért a tesztekért is, amikre
nekik van szükségük. A DK ezért
azt követelte, hogy a kormány
legalább a lejárathoz közeledő
PCR-teszteket tegye ingyenesen
elérhetővé. Kálmán Olga szerint a

világ szégyene, hogy elköltünk 5
milliárd forintot COVID-tesztekre,
majd hagyjuk, hogy lejárjanak és
megsemmisítjük őket, miközben
az emberek darabonként közel
20 ezer forintot költenek az
ilyen tesztekre. „Véget kell vetni
ennek az igazságtalanságnak
és mutyinak, ingyen biztosítani
kell az embereknek legalább a
lejárathoz közeledő teszteket!”
– jelentette ki a DK politikusa.
Hozzátette: ha valaki azt gondolta,
hogy a kormány azért nem ad
az embereknek a felhalmozott
tesztekből, mert azok a hivatalos
járványügyi tesztelésre kellenek, az
tévedett: Magyarország a járvány
kezdete óta az egyik legkevesebbet
tesztelő ország, nem véletlen, hogy
nálunk az egyik legmagasabb a
pozitív tesztek aránya.
„A most megsemmisített tesztek
kormányzati szempontból így is
elérték a céljukat: a közpénzmilliárdok megérkeztek a megfelelő
bankszámlákra, a többi pedig
nem számít - láttuk ezt a hozzáállást a méregdrágán beszerzett,
majd elajándékozott kínai lélegeztetőgépek példáján is. Elég
volt ebből!” – hangsúlyozta sajtótájékoztatóján Kálmán Olga.
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4. OLDAL — GAZDASÁG

KÉTSZERES BENZINÁR
Közel kétszer annyiba kerül ma egy
liter üzemanyag, mint 2009-ben.

“A miniszterelnök-csere a megoldása
a forintválságnak”? - Benne vagyunk!

A magyar embereknek drámai helyzettel kellett szembesülniük november első hetieben a benzinkutakon.
Volt, hogy egy liter benzinért 506,
egy liter gázolajért pedig 517 forintot
kértek. Varju László, a Demokratikus
Koalíció országgyűlési képviselője
naponta figyelmeztette az Orbán-kormányt: a tisztességes magyar emberek hétköznapjait fenyegeti a rekordmagas üzemanyag ár. Orbánék a tőlük
megszokott arroganciával kezdtek
„gyurcsányozásba ”, ám amit válaszul
kaptak, arra nem voltak felkészülve
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NEM ÉRDEKLI, HOGY MI VAN A FORINTTAL
Ritkán látunk olyat, hogy a forint
egy napon belül kétszer dönt negatív csúcsot. Márpedig nemrég erre
volt példa. Egyik nap még a 370 forintos euró okozott sokkot, de 24
óra sem kellett, hogy ez a rekord is
megdőljön.
„Egészen elképesztő, amilyen tétlenséggel nézi az Orbán-Matolcsy zseni páros a forint vergődését.” – mondja Molnár Csaba. A DK
EP-képviselője emlékeztetett, hogy
Orbán Viktor 2008-ban, 280 forintos euróárfolyamnál még azt mond-

ta, hogy „A miniszterelnök-csere
a megoldása a forintválságnak”.
„Nem sok mindenben értek egyet
Orbánnal, de ebben igen” – folytatja
a DK politikusa. A DK-s EP-képviselő
szerint le kell váltani Orbánt, hogy erősebb legyen a forint és kilátásban legyen végre az euró bevezetése. Molnár
Csaba szerint ez az egyetlen megoldás
ahhoz, hogy ne értéktelenedjen el hétről-hétre a fizetésünk és a nyugdíjunk
és ne kelljen minden bevásárlásnál azzal szembesülnünk, hogy ugyanazok
a dolgok már megint többe kerülnek.

a Habony-művekben. Varju ugyanis emlékeztette őket, hogy a Gyurcsány-kormány idején egy liter benzinért 257 forintot, egy liter gázolajért
pedig 252 forintot kellett mindössze
fizetni, mára ez az összeg a nagy késlekedéssel bevezetett, 480 forintos
hatósági árral is majdnem a duplájára nőtt. Nem véletlenül követelt a DK
Gyurcsány-napokat a benzinkutakra.

Akkor és most – Ekkorát nőttek az élelmiszerárak
Orbánék forintgyengítése miatt
EGYRE ROSSZABBUL ÉLNEK A MAGYAROK. KEVESEBBET ÉR A FIZETÉS, ÉS EGYRE DRÁGÁBB A MEGÉLHETÉS.
CSÖKKEN A NYUGDÍJAK ÉRTÉKE, ÉS AZ AUTÓSNAK IS DÖNTENIE KELL: ESZIK VAGY VEZET.
ban, most 481 forint. Az uborka kilója 13 éve 427 forint volt, azóta 682
forintra emelkedett. Mindez összefügg az elszabadult benzinárakkal.
Hol van már a 300 forintos üzemanyag, pár hete volt már 500 forint
felett is.
Az Orbán-kormány tönkretette a forintot, és a szakértők szerint az áremelkedés fokozódni fog. A DK szerint az euró
bevezetése fékezheti meg a pénzEgekben a gyümölcs és zöldségárak romlást és stabilizálhatja az árakat.
is. Egy kiló alma 191 forint volt 2008- Ehhez kormányváltásra van szükség.
2008-ban egy kiló sertéscomb 1080,
egy liter tej 219, egy darab tojás
30 forintba került. Egy kiló kenyérért 242, egy kiló krumpliért 106
forintot kellett fizetni, a magyar
infláció az uniós átlag környékén
állt. Idén a sertéscomb kilója 1420,
a tojás darabja 50, egy kiló kenyér
417 forint, egy kiló krumpliért 250
forintot kell átlagban fizetni.

