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REMES GÁBOR:

"BARCSTÓL NAGYATÁDIG IS
CSERBENHAGYTA AZ EMBEREKET A KORMÁNY"
Részletek a 2. oldalon
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remes gábor:
barcstól nagyatádig is
cserbenhagyta az embereket a kormány

Sajnos így van ez Somogy megyében is, ahol a legsúlyosabb helyzetbe a vendéglátóipari szolgál-

mek mindegyike a vevőkör 35-40
százalékát, a vendéglátóiparban
dolgozó vállalkozókat hónapokig
magára hagyta a kormány, és semmilyen támogatást nem biztosított
a számukra. A kis- és középvállalkozások több alkalommal is tüntettek a kialakult helyzet miatt, pár
étterem így hirtelen megkapta azt
a kormányzati támogatást, amit
a korlátozások kezdete óta csak
ígérgettek, és ami egyébként sem
hozhatja rendbe, csak enyhítheti azt
a kárt, amit a vendéglátósok hosszú
hónapokon át elszenvedtek.

tatók kerültek. A bizakodást,
a reménykedést a kilátástalanság
váltotta fel Barcson és térségében
is, miután a valódi válságkezelés
hiánya nem csak a vállalkozókat,
de az elbocsájtott dolgozókat,
családos és idős embereket is
egyaránt
lehetetlen
helyzetbe
hozott. Hiába vesztette el az étter-

Én készen állok arra, hogy 2022 után
kezet nyújtsunk a cserbenhagyottaknak, helyrehozzuk a kormány
által okozott károkat és olyanná
varázsoljuk a körzetünket, mint
amilyen a vírus és a válság előtt volt.
Nem lesz könnyű feladat és nem
fog egyik napról a másikra menni,
de ez az otthonunk. Ha valamiért,
akkor ezért megéri harcolni. Önre
is számítok ebben a küzdelemben!

A DK 4 pontos válságkezelő
csomagot ajánlott a kormánynak
Látva az elmúlt hónapok kormányzati tesze-toszaságát és az ország
magárahagyottságát, a Demokratikus Koalíció 4 pontos válságkezelő
csomagot ajánlott a kormánynak.
A legnagyobb ellenzéki párt szerint
a kormánynak:
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Az elmúlt hónapok az egész ország
számára a járványról és annak gazdasági következményeiről szóltak.
Épp hogy megértettük, hogy hogyan
harcolhatunk a vírus ellen, a korlátozások árnyékában máris belopózott a mindennapjainkba a válság.
Vállalkozások ezrei mentek tönkre,
munkahelyek százezrei szűntek
meg, családok, idősek kerültek
reménytelen helyzetbe, a kormányzati segítség mégis elmaradt.
Miközben Európában a kormányok
rendkívüli válságkezelési támogatásokat nyújtottak a vállalkozásoknak és az embereknek, nálunk
ilyen nem történt, mert a kormány
inkább vadászati világkiállításra,
sporttámogatásokra és oligarchamentésre költötte a pénzünket.
Mi, magyarok magunkra maradtunk
a válságban, mert nem számíthattunk a kormányra.

1. ki kellene fizetnie a korlátozásokkal sújtott magyar kis– és
középvállalkozások 2019-es bevételeinek 80%-át tavaly novemberig
visszamenőleg;
2. ki kellene fizetnie a járvány

alatt elbocsájtott dolgozók bérének
80%-át tavaly novemberig visszamenőleg;
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
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dobrev klára: Nem azért dolgozunk
és adózunk, hogy aztán a bajban
magunkra hagyjon minket a kormány!
DK-s polgármesterek:

Csak az EU által
engedélyezett oltást
fogadjuk el!

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.

Tíz év alatt 1,2 millió forintot vett el
a Fidesz a nyugdíjasoktól
A Fidesz 10 év alatt átlagosan minden nyugdíjastól 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
ügyvezetőalelnöke ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „A kormány 35-ször annyi pénzt
vett el az idősektől, mint amennyit most
visszaad. Ez olyan, mintha egy betörő kipakolná az egész lakásunkat, majd visszajönne, hogy a cipősszekrényt mégis visszaadná nekünk, de ezért mi legyünk nagyon
hálásak.” Molnár Csaba szerint a svájci
indexálás megszüntetése vezetett a magyar
nyugdíjasok elszegényedéséhez. − E.M.

A DK polgármesterei levelet
írtak Kásler Miklós miniszternek, hogy a kerületeikbe csak
olyan vakcinákat küldjenek,
amelyeket engedélyezett az
Európai
Gyógyszerhatóság.
A DK polgármesterei elmondták, 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.
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Még a fideszesek sem
bíznak
a kínai vakcinában

GYURCSÁNY
a konyhában

A Medián felmérése szerint a fideszesek
fele sem adatná be magának az engedélyezetlen 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 csökkenteni. A DK oltáspárti közösségként
éppen ezért javasolja, hogy csak az EU
Gyógyszerügynöksége
lyezett

vakcinákkal

által
lehessen

engedé-

Tökös rizs

oltani.

- Európai Magyarok

Gyurcsány Ferenc értékelte az évet: „Megdőlt
a mítosz, hogy a Fidesz tud kormányozni”
Tizenhetedik alkalommal tartott
évértékelő beszédet a Demokratikus
Koalíció
elnöke,
Gyurcsány Ferenc. Az eseményre
a vírushelyzetre való tekintettel
most rendhagyó módon, online
került sor. Gyurcsány elmondta: politikatörténeti jelentőségű,
hogy megszületett a teljes ellenzéki összefogás, amit úgy jellemzett, hogy „a legjobb dolog, ami
történt velünk” tavaly. Hozzátette: az összefogás nem egyik
vagy másik párt érdeme, hiszen
annak
jelentőségét
közösen
ismerték fel. A pártelnök emlékeztetett rá, hogy sokszor az
ellenzék szemére vetik, hogy
a vírushelyzetből is politikai
vitákat csinál. Márpedig a politika 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 hatalomátvételi kísérlet folyik, a lopást,
az urizálást és az irgalom hiányát
pedig a hazára való hivatkozással
próbálják leplezni – figyelmeztetett a pártelnök. - E.M.

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 meghámozom és kis kockákra vágom. Egy tepsibe
étolajat öntök, ráteszem a megmosott rizst.
Megsózom. Ötven-hatvan percig sütöm, közben egyszer-kétszer megkeverem. A felaprított
kaprot rászórom. Ugye nem nehéz?

Jó étvágyat kívánok!

További receptek:

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

