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NEM KAPNAK SEGÍTSÉGET 
A KORMÁNYTÓL
A NYUGDÍJASOK

TÖMEGÉVEL DOBJÁK KI
A BETEGEKET

A KÓRHÁZAKBÓL

ÓRIÁSI TÁMOGATÁST AD
AZ EU A MAGYAR 

VÁLSÁGKEZELÉSRE
Hiába az élelmiszerek elképesztő 
drágulása, a kormánytól csak egy
ígéretre futotta azonnali segítség 
helyett. — 4. oldal

De miért tagadja ezt Orbán Viktor? 
Mire kellhet az a pénz, ha nem
a járvány megállítására és a válság 
kezelésére? — 2. oldal

Látszólag semmi nem indokolja, a kor-
mány mégis meghozta a lehető leg-
embertelenebb döntést,  emberéletek
ezrei kerültek veszélybe. — 2. oldal



Hiába tagadja a kormány, 
az EU óriási összeget 
ad Magyarországnak 

válságkezelésre

Mostanra hazánk maradt az egyetlen olyan európai 
ország, amelyben a kormány nem indított érdemi válság-
kezelő csomagot. De ha a kormányra nem is, az EU-
ra most is lehet számítani. Az Európai Unió ugyanis
összesen kétezer milliárd forintot küldött Magyar-
országnak a koronavírus-járvány egészségügyi és gazdasági
következményeinek kezelésére. Ez rengeteg pénz, ebből 
lehetne segíteni dolgozónak, elbocsájtottnak, cég-
vezetőnek. A Demokratikus Koalíció például azt javasolta
a kormánynak, hogy költse ezt a pénzt azonnali 
egészségügyi fejlesztésekre és eszközbeszerzésre, a kis—
és közepes vállalkozások támogatására, valamint fi zetések-
re és fi zetéskiegészítésekre. Hogy miért nem történik ez 
mégsem, mikor még uniós pénz is van rá? Erről Orbán 
Viktort kellene megkérdezni, aki ennek a támogatásnak 
még a létezését is tagadja. Félő, hogy ez a sumákolás pon-
tosan azt szolgálja, hogy a kormány a válságkezelésre ka-
pott uniós pénzt is oda juttassa, ahova a többit: Mészáros 
Lőrinchez és a többi fi deszes rokonhoz, oligarchához. 
Csendben és titokban, miközben mindenki tönkremegy, 
akinek azt a pénzt az EU szánta. — Európai Magyarok

Orbán tanácsadója a válságról:
“ANNYI EMBER MENT TÖNKRE, 
HOGY EZZEL NEM TUDUNK MIT 
KEZDENI!”
Úgy tűnik, hogy a magyar 
kormány nem csak béke-
időben, hanem most, a járvány 
alatt is teljesen más irányba 
halad, mint bármely más 
európai ország. Az európai 
kormányok ugyanis soha 
nem látott mennyiségben 
öntik a pénzt a gazdaságaikba. 
Kifi zetik a dolgozók bérét
a cégek helyett, hogy azoknak 
senkit se kelljen kirúgniuk, 
akár több havi bért fi zetnek 
ki állami forrásból azoknak, 
akik esetleg mégis elveszítették
a munkájukat, nem is beszélve 
a cégeknek juttatott számtalan 
állami támogatásokról.
A magyar kormány ehhez 
képest gyakorlatilag feladta,

hogy akár egyetlen  munka-
helyet is megmentsen, a ma- 
gyar “válságkezelő  csomag”
az EU legkisebb és leg-
impotensebb kormányzati 
intézkedése. Ennek már  látjuk
is az eredményét: a becslések 
szerint már most 300 ezer
munkanélküli van az ország-
ban. Arról, hogy a kormány 
mennyire alkalmas a válság 
kezelésére, Parragh László tett 
meglepően őszinte beismerést. 
Orbán Viktor gazdasági 
tanácsadója azt mondta egy 
TV-műsorban, hogy “annyi 
ember ment tönkre, hogy ezzel 
nem tudunk mit kezdeni”. 
Sajnos pont ez látszik kívülről 
is. — Európai Magyarok
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az meg is gyógyuljon Magyar-országon. 
Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke így 
kommentálta a betegek utcára küldését: 
“Azt nem tudom, hogy a kórházak 
ultimátumszerű azonnali kiürítése 
miatt kevesebb lesz-e a koronavírusban 
elhalálozott. Abban azonban biztos 
vagyok, hogy nem koronavírusban 
elhunytból bizony több lesz emiatt.
Ha valaha én tettem volna ilyet, a Fidesz 
azóta is tömeggyilkosnak nevezne 
úton-útfélen. Én nem mondom ezt. 
Csak annyit: felelősök lesztek sok 
ember haláláért és nem lesz bocsánat.”
— Európai Magyarok

Az Orbán-kormány emberminisztériuma 
— Orbán parancsára — embertelen döntést 
hozott, amikor súlyos,  akár halálos 
betegeket, vagy frissen műtött embereket 
küldtek haza a kórházakból. Drámai 
történetek lepték el a nyilvánosságot.
Egy szál pizsamában elvitt betegről, 
akinek a kórházban maradtak a személyes
holmijai.  Egy másik, akinek másnap 
lett volna a műtétje, de elmaradt, pedig 
hónapokig várt az időpontra. Egy 
harmadik esetben olyan címre vitték 
ki a beteget a mentők, ahol nem is 
lakott az illető. Ma semmilyen garancia 
nincs arra, hogy aki megbetegszik,

Kórházkiürítés: SÚLYOS, HALÁLOS BETEGEKET IS
KIDOBOTT A KÓRHÁZAKBÓL AZ ORBÁN-KORMÁNY
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A koronavírussal fertőzöttek 
száma egyre nő, a szankciók és 
a számok miatt azonban sokan 
mégsem maradnak otthon. Ezért 
összeszedtük, miért nagyon fontos, 
hogy mindenki otthon maradjon, 
aki teheti. 
Ha tünetmentes is vagy, vírus-
hordozó még lehetsz. Át tudjuk 
adni akár beszéddel vagy légzéssel 
is úgy, hogy ki sem alakult ben-
nünk a betegség. Védőöltás nélkül 
csak úgy tudjuk megakadályozni 
a COVID-19 terjedését, és a leg- 
veszélyeztetetteb korosztály, az  
idősek megbetegedését, hogy a 
„csendes” hordozók, a tünetmentes 
fertőzöttek is otthon maradnak.
— E.R.A.

Miért maradj
otthon,

ha teheted?

A vírus miatt megszűnő munkahelyek 
és a tönkremenő vállalkozások családok 
ezreinek az életét tették kilátástalanná. 
Mivel most még nagyobb szükség van 
a segítségre, a Demokratikus Koalíció 
az Oltalom Karitatív Egyesülettel 
közösen kezdett adománygyűjtésbe. 
Ennek keretében a párt először 
80 darab laptopot adott át az 
Egyesületnek, hogy a legrászorultabb 
gyerekek is részt vehessenek a digitális 
oktatásban, majd húsvét előtt több 
száz adag lisztet, étolajat, tésztát és 
más tartós élelmiszert juttattak el 

az Oltalomhoz. A párt beszámolói 
szerint ez azonban nem minden, a DK 
tagjai, szimpatizánsai és politikusai 
emellett maszkokat és élelmiszert 
adományoztak többek között a Szent 
László Kórháznak, a Péterfynek és 
a Bethesda Kórháznak, mosó— és 
szárítógépeket, valamint hőmérőket 
a mentődolgozóknak, Budapesten 
és az ország számos településén 
pedig folyamatosan adományokkal 
és bevásárlással segítik az idősek és a 
rászorulók ellátását a veszélyhelyzetben.
— Európai Magyarok

Országszerte maszkokkal, élelmiszerrel, laptopokkal segít a DK

Az egyik legmagasabb a 
magyar halálozási arány -

Ide vezetett, hogy nincs sem 
elég teszt, sem elég maszk

Viseljen mindenki maszkot – szólított 
fel Orbán Viktor a parlamentben, 
majd sietve hozzátette: azt már nem 
tudja garantálni, hogy hozzá is férjünk, 
meg is tudjuk vásárolni a maszkot, így 
annak kötelező viselését sem írhatja elő. 
Azt viszont igen, hogy minél kevesebb 
tesztet végezzenek a laborokban, és így 
alacsonyan tartsák a fertőzöttek számát. 
Hiába követeli az orvosszakma, hiába 
javasolja a WHO, és hiába diktálná ezt 
a tisztesség, marad minden a régiben: 
Európában nálunk végzik a legkevesebb 
tesztelést.
Se elegendő maszk, se elegendő vizsgálat 
nincs tehát, vannak viszont kórházakból 
hazaűzött, kezelésre, ápolásra szoruló 
betegek, és vannak halottak, az európai 
átlagnál jóval magasabb számban.
A kormány halmozottan rossz döntései 
miatt pedig lesznek még továbbiak 
is, akik nem is szerepelnek majd
a statisztikákban. A magyar egészségügy 
visszavág az elmúlt tíz évért, a Fidesz-
kormány teljes csődjéért. Csakhogy 
ennek az árát a magyar emberek fogják 
megfi zetni. Sokan az életükkel.
— Európai Magyarok
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Nehéz eldönteni, hogy minek a 
hiánya a legfelháborítóbb a kormány
nesze semmi, fogd meg jól 
“válságcsomagjából”, de az biztos,
hogy az idősek a legnagyobb veszte-
sek között vannak. Dacára annak, 
hogy az alapvető élelmiszerek rekord 
dráguláson vannak túl, a nyugdíjasok 
idén semmilyen plusz juttatást nem 
kapnak a kormánytól. Pedig tudjuk, 
idén márciusra általánosan minden 
7,6 százalékkal drágult. Ezen belül 
a sertéshús 27, a friss gyümölcsök 
25, a cukor 10, a tej 9, a kenyér több 
mint 8 százalékkal lett drágább,
a nyugdíjak viszont nem követték
a fájdalmas áremelkedést. Elképesz-
tő, hogy egy válság kellős közepén
a kormánytól csak egy ígéretre futot-
ta a nyugdíjasoknak, segítségre nem.
— Európai Magyarok

Egyetlen forint segítséget 
sem kapnak a nyugdíjasok 

a kormánytól
a válság alatt

A Demokratikus Koalíció 20 pontos
gazdasági és szociális mentő-
csomagot javasolt a kormánynak
A koronavírus-járvány okozta helyzet nem csupán egészségügyi szempontok 
miatt jelent óriási problémát és katasztrófát a világon, hanem egy olyan mértékű 
gazdasági válságot is hoz magával, aminek a leküzdése rengeteg energiát és munkát 
kíván. A Demokratikus Koalíció elnöksége ezért egy olyan 3000 milliárdos, 
20 pontból álló átfogó gazdasági és szociális javaslatcsomagot készített, ami 
segítséget ad a koronavírus járvány következményeinek kormányzati kezelésére. 
Ezt a javaslatcsomagot nemzetközi tapasztalatok alapján, tanulmányozva
a nemzetközi és hazai szakértők javaslatait állította össze a DK elnöksége. 
A csomagban kiemelt helyen szerepel a munkahelyek védelme és
a bérkompenzáció, hiszen rengetegen kényszerülnek szabadságra menni, 
vagy épp veszítik el állásukat, akár azért, mert a járvány miatt megszűnt
a munkahelyük, akár azért, mert kiskorú gyermekükkel kell otthon maradniuk. 
A kisgyeremekes családokra koncentrálva szerepel a családi pótlék duplájára 
emelése, és a “vírusszabadság” is, amellyel a kisgyermekes szülők maradhatnának 
otthon gyermekükkel. A rezsimoratórium — a rezsiköltségek elengedése a 
veszélyhelyzet alatt — könnyebbséget jelentene nem csupán a családoknak, de
az egyedülállóknak, időseknek, sőt a vállalkozásoknak is. A DK külön gondolt
az idősekre is, a javaslatcsomag szerint ugyanis azonnali juttatással kellene segíteni 
a nyugdíjasokat az elszabaduló árak miatt. Az egész ország megszenvedi, hogy
a kormány eddig semmit nem valósított meg a DK mentőcsomagjából.

 Európai Magyarok
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