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 JÁRVÁNYÜGYI KÜLÖNKIADÁS - 2. RÉSZ 

MÉSZÁROS LŐRINC
ELSŐKÉNT KEZDETT

TÖMEGES LEÉPÍTÉSBE

50 EZER FORINT A 
KÓRHÁZBÓL HAZAKÜLDÖTTEK 

CSALÁDJAINAK

GYURCSÁNY FERENC 
MEGLÁTOGATTA BUDAPEST 

LEGNAGYOBB KÖZKONYHÁJÁT
Hiába ő Magyarország leggazdagabb 
embere, hiába van több pénze, mint  az
angol királynőnek, a válságban első-
ként dobta be a törölközőt. — 2. oldal

A Demokratikus Koalíció elnöke 
a járványban is szeret személyesen 
meggyőződni arról, hogy rendben 
mennek a dolgok.— 2. oldal

Mivel a kormány nem foglalkozott 
velük, a DK budapesti polgár-
mesterei vigyáznak a bajba került 
budapesti családokra. — 4. oldal



A DK a leggazdagabb 1%-ot 
adóztatná meg a válságban

Mint ismert, az Európai Unió 2 ezer milliárd forintot ad 
Magyarországnak a koronavírus-járvány miatt kialakult 
válság kezelésére, még ha Orbán Viktor mindent el is 
követ azért, hogy ezt letagadja. Ez az összeg azonban ennél 
is több lehetne Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke 
és EP-képviselője szerint. Molnár Csaba egy olyan európai 
adó bevezetését kezdeményezte több mint 30 baloldali és 
zöld képviselővel közösen az Európai Parlamentben, amely
minden európai országban a társadalom leggazdagabb 
1%-ára vonatkozna. “A DK szerint ezt a válságot nem a 
fizetésből élőknek, nem a munkájukat elveszítetteknek 
és nem a családoknak kell megfizetniük, hanem a leg-
gazdagabb 1%-nak! Inkább veszítsen el Mészáros Lőrinc 
egy luxusyachtot vagy egy magánrepülőgépet, mint hogy 
több tízezer magyar család veszítse el a megélhetését,
otthonát és jövőjét” - mondta el lapunknak a DK ügyvezető 
alelnöke. A kezdeményezést magyar szemmel nézve nehéz 
lenne bírálni: itthon éppen azok a dúsgazdag fideszes oli-
garchák alkotják a leggazdagabb 1%-ot, akik az elmúlt
10 évben a Magyarországnak szánt uniós támogatások-
ból gazdagodtak meg.— Európai Magyarok

GYURCSÁNY FERENC SZEMÉLYESEN 
LÁTOGATOTT EL BUDAPEST 
LEGNAGYOBB KÖZKONYHÁJÁRA
Gyurcsány Ferenc Gy. Németh 
Erzsébet főpolgármester-
helyettes meghívására  Buda-
pest legnagyobb  közkonyhá-
jába látogatott el, ahol a 
veszélyhelyzet kihirdetése és az 
iskolák bezárása óta már a 
fővárosi hajléktalanokra 
főznek. Főpolgármester-
helyettes asszony elmondta, 
hogy a városvezetés a konyha 
bezárása és a dolgozók 
elbocsátása helyett döntött 
úgy, hogy ezekben a nehéz 
időkben azoknak a fedél nél-
kül maradt embereknek 
biztosítanak meleg ételt, akik
a hatalom fogdája helyett 
törődést és gondoskodást 
igényelnek. A DK elnökét 

később Szaniszló Sándor, a 
XVIII. kerület polgármestere 
egy kerületi idősotthonban 
látta vendégül, ahová 
Gyurcsány Ferenc több táska 
gyümölccsel érkezett. A  pol-
gármester elmondta: az 
idősotthonban minden lakót 
leteszteltek, és 3 izolációs 
szobát alakítottak ki az
esetleges fertőzöttek  elkülöní-
tésére. Hiába hagyta tehát 
cserben Orbán Viktor a buda- 
pestieket, a Demokratikus 
Koalíció polgármesterei  fele-
lős vezetőként továbbra is 
minden erejükkel segítik a 
védekezést és védik a 
legkiszolgáltatottabbakat.— 
Európai Magyarok
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“Azt mondták, hogy ne foglalkozzunk 
a luxusyachtokkal, a magánrepülőkkel, 
a kastélyokkal, a szállodaláncokkal, és 
még ki tudja mivel, mert a munkahelyek 
Mészáros Lőrincnél és a többi oligarchánál 
lesznek a legjobb kezekben. Most éppen 
ők kezdtek elsőként tömeges leépítésekbe”
— mondta el az EP alelnöke. Dobrev
azt követelte a kormánytól, hogy ha már 
az eddigi uniós pénzeket szétlopták,
akkor legalább a válságkezelésre kapott
uniós támogatást költsék munkahely-
védelemre, állami bérkiegészítésre,és 
az elbocsájtottak fizetésének pótlására.
— Európai Magyarok

Alkalmazottai felét küldi el a válság 
miatt a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe 
tartozó szállodalánc. Mivel az EU-ban
egyedüliként Magyarországon nincs 
érdemi válságkezelés, talán már kevesen 
kapják fel a fejüket az ilyen hírekre, 
ennek mégis van némi tanulsága.
Dobrev Klára, a DK EP-képviselője, az 
Európai Parlament alelnöke hívta fel a 
figyelmet arra, hogy az ország 10 éve azt 
hallgatja Orbán Viktortól, hogy azért 
kell a fideszes oligarcháknak, a nemzeti 
tőkésosztálynak adni az uniós pénzeket, 
mert ők a magyarok érdekét nézik, 
akikre majd lehet számítani a bajban. 

DOBREV KLÁRA NEKIMENT A TÖMEGES 
ELBOCSÁJTÁSBA KEZDŐ MÉSZÁROS LŐRINCNEK
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Ha a kormánypropagandában nem
is, a kormányhivatalokon meglátszik 
annak a következménye, hogy a 
kormány egyetlen érdemi intézke-
dést sem hozott a válság kezelésére.
 Akik ugyanis most szeretnék magu-
kat munkanélküliként  regisztráltatni
hogy jogosultak legyenek a 3
hónapig járó álláskeresési  támogat-
tásra, azok csalódni fognak,
a kormányablakok ugyanis nem 
bírják a tempót a válsággal; kígyózó 
sor és végeláthatatlan bürokrácia vár 
rájuk. A helyzetre tökéletesen illik 
Parragh László, a miniszterelnök 
tanácsadójának pár héttel ezelőtti 
mondata: “annyi embert ment 
tönkre, hogy ezzel nem tudunk mit 
kezdeni”— Európai Magyarok

MEGBÉNÍTJA
A KORMÁNYABLAKOKAT 

A HIRTELEN JÖTT 
MUNKANÉLKÜLISÉG

Hiába tiltakoztak diákok, szüleik, 
tanárok és több civil szervezet is, a 
kormány mégis megtartja a járvány 
hivatalos csúcsára időzített írásbeli 
érettségit. Tesztelés nincs, sőt kötelező 
maszkviselés sincs, mintha nem is lenne
járvány. Mindegy, hogy hányan  beteged-
hetnek meg, hányan vihetnek haza 
vírust. A kormányt nem érdeklik a 
diákok, nem érdeklik a tanárok – és  a
családjaik sem. A vírus állítólagos 
tetőzésének másnapján tantermekbe 
rendelik a diákságot, akiknek úgy kell 
írásbeli vizsgát tenniük, hogy egyszerre 
kell arra gondolniuk arra, hogy kötelező
óvatosságból otthon lenne a helyük, 

illetve arra is, hogy mégis csak a 
lehető legjobban teljesítsenek.

Gyurcsány Ferenc online petíciót is 
indított, hogy halasszák el az érettségit arra
az időszakra, amikor az  biztonságosan
megtartható.  Több, mint száz-
ezren csatlakoztak a DK elnökének
felhívásához, de a kormánynak ez 
sem számít. Az Orbán-kormány 
veszélybe sodorja a diákokat és a vizsgát 
felügyelő tanárokat is. Két gyógyszer 
lenyomja a lázat, és ne adjanak egymás-
nak csokit – ennyi a kormány véleménye.
Az egészség, a biztonság nem számít.
— Európai Magyarok

Százezren csatlakoztak Gyurcsány Ferenc petíciójához,
a kormány mégis megtartja a veszélyes érettségit

A DK pert indít, hogy megtudja,
hány embert teszteltek  koronavírusra
Míg az európai országok többségében 
azt hozzák nyilvánosságra, hogy hány 
emberen végeztek eddig koronavírus-
tesztet, Magyarországon csak az 
elvégzett tesztek száma elérhető,
a tesztelt emberek száma nem. Sebián-
Petrovszki László, a Demokratikus 
Koalíció pártigazgatója, országgyűlési 
képviselője sajtótájékoztatón  mondta
el, hogy a DK közérdekű adat-
igényléssel fordult a Nemzeti 
Népegészségügyi Központhoz, hogy 
megtudja, hány embert teszteltek 
valójában hazánkban. Mivel azonban 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ 
megtagadta válaszadási kötelezettségét, 
a DK pert indít, hogy végre kiderüljön, 
hány emberen végezték el eddig
a koronavírus-tesztet. „A magyaroknak 
joguk van tudni az igazságot, és 
ha a tesztelt emberek száma csak
a töredéke a hivatalos adatnak, annak 
következményei kell, hogy legyenek. 
Elég a titkolózásból, a sumákolásból 
és a mellébeszélésből!”– jelentette ki 
Sebián-Petrovszki László. A képviselő 
emlékeztetett: egy olyan adatért kell 
most pert indítaniuk, ami a világ összes 
többi országában nyilvános és bárki 
számára elérhető.
— Európai Magyarok
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Íme néhány felháborító történet,  
amelyről az Orbán-kormány  dön-
tött, miközben elvileg a vírus 
miatt szavaztak meg maguknak 
teljhatalmat:

—  kétmilliárdot adtak
   elektromos yachtkikötőre
— ötmilliárdot turisztikai 

tanácsadásra
— napi 200 millió forintot 

sportkiadásokra
— elvették az önkormányzatok 

iparűzési adóbevételeit
— maguk alá gyűrtek több

budapesti színházat
— elvették a kulturális dolgozók 

közalkalmazotti státuszát
— luxusingatlanokat adtak

Schmidt Mária alapítványának
— 1700 milliárdot adtak a Budapest-

Belgrád vasút mutyibiszniszére
Ez mind fontosabb volt a kormánynak, 
mint a járvány és a válság kezelése.
— Európai Magyarok

Mi volt fontosabb a 
kormánynak
a járványnál,

és a válságnál is?

Fővárosi otthonápolási 
támogatást vezettek be
a DK budapesti polgármesterei
Régi igazság: bajban ismerszik meg az igazi barát. Mivel a magyar kormány 
semmilyen érdemi válságkezelő intézkedést nem hozott, sem az állásukat 
elvesztettek, sem az orbáni rendelet miatt a kórházakból hazaküldött betegek 
nem számíthatnak kormányzati segítségre. Éppen ezért a Demokratikus Koalíció 
budapesti polgármesterei egyszeri, 50 ezer forintos fővárosi otthonápolási 
támogatást vezettek be kerületeikben. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-
helyettes a támogatás bejelentésekor arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor 
döntésével olyan embereket küldtek haza tömegével a kórházakból, akiknek 
a jelentős többsége folyamatos ápolásra szorul. Cserdiné Németh Angéla, 
Niedermüller Péter, László Imre, Szaniszló Sándor és Kiss László polgármesterek 
hangsúlyozták: meg kell oldani, hogy ezek a családok ne maradjanak magukra, 
segítség nélkül, hiszen a kormány szemmel láthatóan képtelen kezelni a helyzetet. 
Az önzetlen segítés szándéka vezette a DK-s polgármestereket és szimpatizánsai-
kat akkor is, amikor a kötelező maszkviselés bevezetésének napján 20 ezer 
maszkot osztottak szét Budapesten a tömegközlekedést használó embereknek, 
valamint helyi vállalkozásoknak szóló mentőcsomagot dolgoztak ki, és kerületi 
szociális ellátást biztosítottak a rászoruló családoknak.

Ez már a sokadik alkalom, hogy a DK fővárosi polgármesterei olyan feladatokat 
látnak el, amelyeket a kormánynak kellett volna, ám nem volt rá képes. 
Megnyugtató látni, hogy bármit is tesz vagy nem tesz a kormány, a DK-s 
polgármesterek vigyáznak Budapestre.  Európai Magyarok
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