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BEINDULT
AZ ORBÁNI 

VÉLEMÉNYRENDŐRSÉG
Miközben a kormány továbbra sem  
teszteli az idősotthonok lakóit, a DK 
megtette ezt az Oltalom Egyesület 
budaörsi intézményében.— 4. oldal

Két embert is azért vittek el a saját 
otthonából, mert le merte írni a 
véleményét a kormányról a Facebook-
on. — 3. oldal

Holott az eddig kapott 32 milliárd 
forint közpénzzel sem számoltak 
még el, hiába nyert pert jogerősen a 
Demokratikus Koalíció. — 3. oldal



A vírusválság által okozott egyik 
legnagyobb probléma a drasztikusan 
növekvő munkanélküliség. Ennek 
ellenére az Orbán-kormány azt sem 
tudja, vagy meri megmondani, hogy 
hány magyar vesztette el az állását. 
Segítség pedig sehol.
Először 50 ezer új munkanélküliről 
beszélt a kormány, aztán bevallottak 
100 ezret, majd 130 ezret. A 
valóság azonban ennél is zordabb: a 
kutatások szerint legalább 300 ezer új 
munkanélküli van Magyarországon. 
Ennyi család mindennapi megélhetése 
került veszélybe, és mivel többségüknek 
tartaléka sincs, ebből súlyos lecsúszás 
lesz. Nem csak a számlákat nem tudják 
majd fizetni, nem csak a gyerekek 
iskoláztatása lesz probléma, hanem 
sok helyen nem lesz pénz élelemre sem.
A DK nevében Molnár Csaba 
ügyvezető alelnök azonnali bérpótlék-
program elindítását követelte:
az állam indítson érdemi és széles-
körben igénybevehető bérpótlék-
programot, a munkájukat elveszítettek 
pedig kapják meg az államtól korábbi 
fizetésük 80%-át, ahogy az egyébként 
most minden európai országban 
történik. Az európai parlamenti 
képviselő emlékeztetett arra, hogy a 
DK 5 budapesti polgármestere már 
bevezette a kerületében az álláskeresési 
támogatást, noha ez a kormány 
feladata lenne.
Ott tartunk, hogy magyar családok 
százezrei védőháló nélkül zuhannak 
a megélhetési válságba. Orbán 
miniszterelnök a korábbi bért meg sem 
közelítő közmunkát és katonaságot 
ajánl mindenkinek, függetlenül attól, 
hogy az illető pincér vagy mérnök 
vagy bolti eladó. Ez cinizmus és súlyos 
felelőtlenség. Európai Magyarok

A kormány nem 
védte meg a 

munkahelyeket

Mikor adja vissza
Orbán Viktor a teljhatalmát?

A kormány pár nap mellébeszélés és a fővárosi polgármesterekre való mutogatás 
után végül csak rászánta magát, hogy Budapesten is enyhítse a kijárási 
korlátozásokat. Ezzel már az egész országban megszűntek azok a különleges 
intézkedések, amelyek - legalábbis a kormány szerint - indokolták a veszélyhelyzet 
kihirdetését és a Fidesz teljhatalom-törvényét. Na de ha nincs többé karantén 
és nincsenek különleges intézkedések, akkor mégis mi indokolja, hogy Orbán 
Viktor továbbra is teljhatalommal rendelkezik az ország felett?
Az ellenzékből Gyurcsány Ferenc kapcsolt elsőként, hogy felhívja a figyelmet 
az ordító ellentmondásra. A DK elnöke már a péntek reggeli miniszterelnöki 
bejelentés után azt követelte Facebook-oldalán, hogy a miniszterelnök adja vissza 
a teljhatalmát.
“Na akkor fejezzék be! Ezt az egészet. De elsősorban a teljhatalom-
kormányzást. Elég bajt okoztak eddig is. Elég volt. A DK országgyűlési 
képviselői a mai napon benyújtották azt a törvényjavaslatot, amely 
hatályon kívül helyezi Orbán Viktor felhatalmazási törvényét.
Ha Orbánék szerint már nincs járvány, ha feloldják a korlátozásokat, 
akkor nyilván nincs szükség teljhatalomra se. Ahogy persze eddig se 
volt. De most már ürügyük sem lehet” — írta a volt miniszterelnök.
A felvetés már csak azért is jogos, mert a még 2015-ben kihirdetett különleges 
jogrend, a “tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet” annak ellenére van 
érvényben a mai napig, hogy Magyarországnak évek óta nem kellett érdemi 
bevándorlással szembenéznie, tömegessel meg főleg nem. Vajon mostantól
a járvány okozta veszélyhelyzet is velünk marad, hogy Orbánnak teljhatalma 
legyen?  Európai Magyarok
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BEINDULT AZ ORBÁNI 
VÉLEMÉNYRENDŐRSÉG

Röviddel egymás után két magyar állampolgárt, egy sze-
rencsi és egy gyulai férfit is elvittek a rendőrök azért, mert 
a Facebookon adtak hangot a véleményüknek. Bűnük 
mindössze annyi volt, hogy diktátornak nevezték Orbánt, 
kritizálták a kórházkiürítéseket, és azt, hogy veszélyhely-
zetben a Fidesz a bajba jutott magyarok, munkavállalók, 
családok és a nyugdíjasok helyett újra saját oligarcháit 
tömte ki közpénzmilliárdokkal. Magyarországon ma már 
ennyi is elég a házkutatáshoz, a kihallgatáshoz, ahhoz, 
hogy valakit rémhírterjesztéssel vádoljon meg, és saját 
házában zaklasson a hatalom.
A Demokratikus Koalíció politikusai, tagjai és szim-
patizánsai tiltakozásul az alábbi posztot osztották meg 
facebookos üzenőfalukon, hogy nevetségessé tegyék az 
orbáni gondolatrendőrséget: “Orbán Viktor magyarok 
ezreit sodorta veszélybe a kórházkiürítésekkel, és magya-
rok százezreit hagyta cserben azzal, hogy Mészáros 
Lőrincre költötte a közpénzt válságkezelés helyett.”
Közleményükben hozzátették: “minél jobban be akarják 
fogni a szánkat, mi, európai magyarok csak annál többen 
és annál hangosabbak leszünk.” — Európai Magyarok

A DK-S POLGÁRMESTEREK RENDKÍVÜLI 
ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁST VEZETTEK BE 
A MUNKÁJUKAT ELVESZÍTETT EMBEREKNEK

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes, Cserdiné 
Németh Angéla, Dr. Kiss László, Dr. László Imre,
Niedermüller Péter és Szaniszló Sándor, budapesti kerületi 
polgármesterek közösen jelentették be: rendkívüli álláskeresési 
támogatást vezetnek be a munkájukat elveszített embereknek. 
A polgármesterek közös nyilatkozata szerint a kormány ugyanis 
cserben hagyta magyarok százezreit, azokat, akik a koronavírus-
járvány miatt elveszítették munkahelyüket.
Ám a Demokratikus Koalíció politikusai, kerületi vezetői —  
bár nem az ő feladatuk lenne megoldani a problémát — 
segítenek a kerületeikben élőknek. 
Ez a sokadik alkalom, hogy a DK polgármesterei a kormány 
helyett dolgoznak: korábban ők osztottak maszkot a kerületeit 
egészségügyi intézményeiben, majd az utcán, ők gondoskodtak 
az időseknek történő bevásárlásról a kijárási korlátozások alatt, 
valamint ők adtak rendkívüli fővárosi otthonápolási támogatást 
a kórházakból hazaküldött betegek családjainak is.
Miközben a kormány arra hivatkozva sújtja megszorításokkal 
az önkormányzatokat, hogy nekik is ki kell venniük a részüket 
a védekezésből, az önkormányzatokból inkább úgy tűnik, 
jelenleg épp a kormány az, aki nem veszi ki a részét és nem végzi 
el saját feladatait sem. — Európai Magyarok
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az EMMI-hez Ráczné Földi Judit,
a DK elnökségi tagja és Varju László,
a DK alelnöke, mindeddig nem kapták 
meg ezeket a jegyzőkönyveket. Pedig 
nem kevés pénzről van szó, azt titkolják
az ország elől, hogy mire költött a Felcsút 
32 milliárd forintot. 
Aljas és cinikus az a hozzáállás, ahogyan 
egy jogerős bírósági ítéletet semmibe 
vehetnek Magyarországon egyes 
oligarchák, sőt ehhez egy komplett 
minisztérium asszisztál nekik. Nem 
kérdés: Orbán Viktor egyetlen családon 
segített Magyarországon, a saját 
családján, amelyet üzlettársak, vejek, 
gázszerelők alkotnak. A magyar családok 
pedig közben csendben tönkremennek.
— Európai Magyarok

Már többször megtapasztalhattuk 
azt, a koronavírus-járvány kitörése 
óta (és persze korábban is), hogy
a kormánynak sokkal fontosabb a tűz 
közelben lévő embereknek támogatást 
osztogatni, mint a magyarok védelme 
és segítése. Élen jár ebben Mészáros 
Lőrinc, illetve a felcsúti fociakadémia is, 
amelyik - élve egy jogszabályváltozással 
— 200 millió forintos támogatást 
gyűjtött be az államtól a járvány alatt.
Mindezt természetesen úgy, hogy
a korábbi TAO-pénzekkel sem tudnak 
elszámolni, a TAO-iratokkal kapcsolatos 
anyagok pedig ott hevernek elrejtve az 
Emberi Erőforrások Minisztériumánál. 
Hiába van jogerős bírósági ítélete
a DK-nak, hiába látogatott el többször 

A Felcsút 200 milliót kap a kormánytól a járvány alatt,
pedig az eddigi milliárdokkal sem számolt még el  
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Lassan mindenhol kezd újraindulni az 
élet az országban, kevesebben halnak meg
a koronavírus miatt, persze ez nem jelenti 
azt, hogy megúsztuk volna. A vírus még 
jelen van, és ha most tömegek hiszik el, 
hogy minden rendben, akkor újra komoly 
gondok lehetnek. Az, hogy a veszély még 
nem múlt el, az is mutatja, hogy például
az idősotthonakat továbbra is zárva 
tartják. A tömeges tesztelés ugyanis 
elmaradt, pedig azt az Oltalom Egyesület 
budaörsi intézményének példája is jól 
mutatja, mennyire fontos lenne a tisztán 
látás. 
Ebben az otthonban a Demokratikus 
Koalíció adományának köszönhetően 
végeztek el csaknem 80 tesztet. 
Valamennyi bent lakó és ott dolgozó 

szűrését meg tudták csinálni. Dobrev 
Klára, a párt EP-képviselője is arra 
hívta fel a figyelmet, hogy az újranyitás 
szempontjából elengedhetetlen a tömeges 
tesztelés. A képviselő szavait aztán
az eredmények igazolták, mert kiderült, 
hogy egy dolgozó már átesett a víruson. 
Az újabb negatív tesztig karanténba 
kellett vonulnia.
Dobrev Klára azt mondta, még most sem 
lenne késő elkezdeni a tömeges tesztelést 
az idősotthonokban, érthetetlen, 
hogy a kormányt miért nem érdekli 
az idősek élete. A DK EP-képviselője 
úgy látja, a budaörsi intézményben 
most megnyugodtak, de mindenhol 
megérdemelnék ezt a nyugalmat.
— Európai Magyarok

A kormány helyett a DK és Dobrev Klára tesztelték le
egy idősotthon lakóit
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Orbán Viktor április elején 
jelentette be a Kossuth rádión, 
hogy pluszjuttatással hálálja meg
a kormány az egészségügyi dolgozók 
álhatatok munkáját. A beígért egyszeri 
bruttó 500 ezer forintot azonban még 
mindig nem kapták meg.
Egy neve elhallgatását kérő 
pulmonológus a 444.hu-nak április 
27-én még azt nyilatkozta, hogy
a márciusi bérlapjukon sem szerepelt 
a pluszjuttatás, és bár Gulyás Gergely 
az összeget nyár elejére ígérte,
az azonban az Ápolók Napjára sem 
érkezett meg a dolgozók számlájára. 
A Demokratikus Koalíció szerint 
felháborító, ami történik, de 
béremelés nélkül egyébként sem 
oldana meg semmit a beígért összeg. 
A párt felszólította a kormányt, hogy 
filléreskedés helyett duplázzák meg
az egészségügyi dolgozók fizetését.
— E.R.A.

MÉG MINDIG NEM 
KAPTÁK MEG A KÓRHÁZI 

DOLGOZÓK A BEÍGÉRT 
JUTALMAT

Legyen bűncselekmény, ha valaki 
védekezésre alkalmatlan eszközöket 
biztosít az egészségügynek!

Április végén több fotó került 
nyilvánosságra olyan Kínából
a budapesti repülőtérre érkezett, 
védőfelszereléseket tartalmazó 
dobozokról, melyekre azt írták: 
„nem egészségügyi felhasználásra.”
A kormány olyan koronavírus-
tesztekből is tömegesen  rendelt,
amelyekről a világ több országában  is
kimutatták, hogy nem adnak megbízható 
eredményt. Ezután kiderült az is, hogy a 
kormány lélegeztetőgépek helyett olyan 
gépeket vásárolhatott, amelyek csak 
tüdőbetegek otthoni ellátására alkalmasak, 
lélegeztetésre és a intenzív ápolásra nem. 
A Demokratikus Koalíció sajtó-
tájékoztatóján elmondta, hogy szerintük 
azok a fürkészek és portyázók, akik 
ezeket az eszközöket rendelték, magyar 
emberek ezreit sodorhatták veszélybe. “A 
DK ezért BTK-módosítást kezdeményez, 
hogy legyen bűncselekmény, ha valaki 
szándékosan vagy hozzá nem értésből 
védekezésre alkalmatlan eszközöket 
vagy kórházi berendezést biztosít az 
egészségügynek” – jelentette be Arató 
Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese.
— Európai Magyarok
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