JÁRVÁNYÜGYI KÜLÖNKIADÁS - 4. RÉSZ

1. ÉVFOLYAM • 5. SZÁM — 2020. JÚNIUS — AZ ÚJ KÖZTÁRSASÁGÉRT ALAPÍTVÁNY DIGITÁLIS KIADVÁNYA

Mészáros a jávány nyertese:

VÁLSÁGKEZELÉS HELYETT
OLIGARCHAMENTÉSRE KÖLT
A KORMÁNY

EGY ÉVE A DK
A LEGNAGYOBB
ELLENZÉKI PÁRT

MARAD
A KORMÁNYZATTI
TELJHATALOM

ÚJABB
FÁJDALMAS
MEGSZORÍTÁS

A tavalyi EP-választás hozta meg
az áttörést, de továbbra is tartják a
helyüket. Gyurcsány Ferenc elárulta
pártja titkát. — 2. oldal

Hiába ígérte meg Orbán Viktor, hogy
visszaadja a teljhatalmat, a kormány
épp újabb felhatalmazási törvényt
nyújtott be. — 3. oldal

Amíg más országokban a válság
enyhítésére törekednek, nálunk a
kormány épp adóemeléssel növeli az
üzemanyagok árát . — 3. oldal
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EGY ÉVE A DK A LEGERŐSEBB
ELLENZÉKI PÁRT
a Fidesz mögötti második
legerősebb párt pozícióját,
hanem növelni is tudta
támogatói számát. A tavaly
májusi, több, mint félmilliós
tábor a Závecz Research
legutóbbi felmérése szerint
800 ezresre duzzadt.
Gyurcsány Ferenc Facebookon tett értékelése
szerint abban látja a siker
okát, hogy a párt egységes,
üzenetei
egyértelműek.
Nagyon sok munka van
az eredmény mögött –
mondja a DK elnöke –,
de elbizakodottságra semmi
ok. A nagyobb bizalom
nagyobb felelősséget jelent.
A cél pedig az Orbánrendszer
megbuktatása,
az új köztársaság felépítése.
— Európai Magyarok
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Tavaly májusban jelentős
átrendeződést hozott az
európai parlamenti választás.
A
Fidesz
elvesztette
a kétharmadot, az ellenzéki
oldalon pedig megváltoztak
az erőviszonyok. A legna g yo b b
m ó d o su lá st
az
jelentette,
hogy
a Demokratikus Koalíció,
több, mint 15 százalékos
ere d m énny e l
nég y
képviselőt kü ld hetett
Brüsszelbe és Strasbourgba.
(A Momentumnak 2,
a Jobbiknak és az MSZPnek 1-1 mandátum jutott.)
A választás óta eltelt egy
év azt igazolta, hogy az
eredmény nem egyszeri
bizalom volt a szavazók
részéről. Az EP-választás
óta a DK nem csak őrzi
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Mészáros Lőrinc
a járvány nyertese

Miközben a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság
miatt százezrek veszítették el a munkájukat, családok
mentek tönkre és magyar nyugdíjasok kerültek kilátástalan helyzetbe, Orbánék nem hogy nem adtak semmilyen
állami segítséget ezeknek az embereknek, de a veszélyhelyzet alatt is az volt számukra a legfontosabb, hogy közpénzmilliárdokkal tömjék ki saját oligarcháikat. Az elmúlt
két hónapban újabb 600 milliárd forinttal lett gazdagabb
Mészáros Lőrinc, holott egyrészt ő a leggazdagabb ember
az országban, másrészt az elsők között volt, aki tömeges
leépítésbe kezdett emberek százait utcára téve. Természetesen mondani sem kell, hogy eközben egy fillért sem kapott az egészségügy, az oktatás, és egy fillér sem jutott
a magyar családoknak. Hogy erre felhívják a figyelmet,
a Demokratikus Koalíció a Puskás Arénára vetítette
az ország szégyenét, egy képzeletbeli eredményt, miszerint
Mészáros-Egészségügy 6:0. Mészáros: 6, hiszen ennyi százmilliárdot lökött oda neki Orbán, egészségügy: 0, hiszen
nem hogy nőtt volna, de még csökkent is a COVIDosztályon dolgozók fizetése. Milliárdok a haveroknak,
semmi a magyaroknak – ennyi a fideszes válságkezelés, ennyire számíthattak a magyarok a járvány alatt
Orbán Viktorra. — Európai Magyarok

Indul az uniós pénzeső: elképesztő összeget
kap a kormány az EU-tól válságkezelésre
Bár az Orbán-kormány kivételével az
európai kormányok sokat költenek hazájuk
válságkezelésére, ebbe a folyamatba
most az Európai Unió is hatalmas
összeggel száll be. A friss uniós döntés
értelmében Magyarország 8 milliárd
euró vissza nem térítendő támogatást,
tehát ingyenpénzt kap, emellé pedig
akár 7 milliárd eurónyi hitelt is felvehet,
bár erre jelenleg valószínűleg nincs is
szükség - mondta el lapunknak Molnár
Csaba DK-s EP-képbiselő. “A bejelentett
8 milliárd euró az eddigi 2000 milliárd
forintos uniós támogatással együtt hitel
nélkül is tökéletesen elegendő kell legyen

ahhoz, hogy a kormány kezelje a válságot,
megmentse a munkahelyeket, és bérpótló
támogatást fizessen a kirúgottaknak. Az EU
ezzel gyakorlatilag átvállalja a válságkezelés
költségeit a kormánytól, Orbánéknak csak
annyi lenne a dolguk, hogy ezt a pénzt
odaadják a bajba jutott embereknek,
családoknak és vállalkozóknak” mondta el a DK ügyvezető alelnöke, aki
hozzátette, hogy így teljesen felesleges
elvenni az önkormányzatok pénzét,
hiszen az csak aprópénz a bődületes
uniós támogatáshoz képest, ám az
önkormányzatoknak hiányozni fog.
— Európai Magyarok
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Újabb orbáni
különadó miatt
nő a benzin ára
Hiába
csökkent
a
válság
idején a kőolaj világpiaci ára, a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
kiskereskedelmi különadó miatt ma
majd’ 50 forinttal kell többet fizetni
a magyaroknak egy liter benzinért.
Ez az óriási benzinár-drágulás
pedig nem csak az autósokat
sújtja, de a beszállítókat, az
árufuvarozókat, és rajtuk keresztül
mindannyiunkat. Más országokban
a kormányok bérkompenzációval
és munkahelykeresési támogatással
segítik a bajbajutottakat. Ezzel
szemben
Magyarországon
a kormány adót emel, így pedig
napról-napra
nehezebb
lesz
a megélhetés és drágább az élet.
— Európai Magyarok

Súlyosan elhibázta a vírus okozta
válságkezelést az Orbán-kormány.
Nem csak a munkanélküliség nő
drasztikusan, nem csak családok és
cégek ezrei mennek tönkre, folyik
a pazarlás, és a Fideszt elzavaró városok
és kerületek büntetése. Tőlük elveszik
a pénzt – és átutalják a határon túlra.
Több, mint 30 milliárd forintot
vont el már eddig a városoktól és
kerületektől
az
Orbán-kormány.
A miniszterelnök ezzel is büntetni
akarja azokat a településeket, ahol
a választók elkergették a Fidesz embereit.
Emiatt kevesebb pénz jut a szegények
megsegítésére, fejlesztésre. A városoktól
elvett iparűzési adó, gépjárműadó
milliárdos veszteséget jelent az ellenzéki
vezetésű településeknek, miközben
sokszor a kormány feladatait átvállalva
segítenek a vírus elleni küzdelemben.
Eközben 36 milliárd forint közpénz jut a
határon túliaknak “gazdaságélénkítésre”,
méghozzá ellenőrizetlenül. Amit a most
bajban lévő magyar adófizetők fizettek
be évek alatt az államnak, azt most nem
az ő megsegítésükre használják, hanem
elküldik a határon túlra. Így fordítja
egymás ellen a magyarokat határon
innen és túl, és növeli a megosztottságot
az Orbán-kormány.
— Európai Magyarok
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A határon túlra küldi
az Orbán-kormány a magyar
önkormányzatok pénzét
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Hazudott a kormány: mégsem adják vissza a teljhatalmat
Az Orbán-kormány a hazai és a nemzetközi
nyomás hatására azt ígérte, hogy visszavonja
az eddig csak lopásra és oligarcha-mentésre
használt teljhatalom-törvényt. Ám nem
sokkal később kiderült, hogy az egész csak
színjáték: a Fidesz újabb felhatalmazási
törvényt nyújtott be, amit bármikor életbe
léptethetnek.
Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció
frakcióvezető-helyettese ezzel kapcsolatban
úgy
fogalmazott
sajtótájékoztatóján:
“A miniszterelnök láthatóan megrészegült
a
különleges
jogrend
biztosította
teljhatalomtól, amilyennel ebben az
országban soha senki nem rendelkezett még

a rendszerváltás óta. Válságkezelés tehát nincs,
munkahelyvédelem nincs, elbocsátottaknak
járó támogatás nincs, de orbáni teljhatalom,
lopás és oligarchamentés továbbra is lesz, hiába
hazudta Orbán Viktor, hogy visszavonja
a felhatalmazási törvényt.”
A napnál is világosabban látszik ebből, hogy
ma Magyarországon hogyan épül a diktatúra.
A koronavírus-járvány miatti intézkedések
függetlenek az orbáni teljhatalomtól. A
miniszterelnököt és holdudvarát nem a
járvány elleni védekezés, vagy az emberek sorsa
érdekli, uralkodni akarnak. Ennek érdekében
nyújtották be a második felhatalmazási
törvényt. — Európai Magyarok
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DK-s polgármesterek:
Orbán eméssze meg végre
az önkormányzati választás
eredményét és vonja vissza
a megszorításokat!
A Demokratikus Koalíció budapesti polgármesterei közös nyilatkozatban
tiltakoztak a napokban bejelentett jövő évi költségvetés ellen, amely további
megszorításokkal sújtaná a járvány miatt amúgyis nehéz helyzetbe került
önkormányzatokat. Az Orbán-kormány költségvetési tervezete ugyanis a jövő
évben is elvonná a kerületektől és a településektől a gépjárműadót, valamint
megnégyszerezné a fővárost és a budapesti kerületeket terhelő szolidaritási adót,
ami az önkormányzatok kivéreztetésével lenne egyenlő.
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Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes,
Kiss László, Niedermüller Péter, László Imre, Cserdiné Németh Angéla és
Szaniszló Sándor budapesti polgármesterek állásfoglalásukban jelezték:
a kormányzat visszaél a hatalmával és pártpolitikai alapon kíván bosszút állni
az önkormányzatokon. A DK városvezetői emlékeztették Orbán Viktort,
hogy őket a budapesti polgárok, a fővárosban élő magyar emberek választották
meg, ezért azt követelték a miniszterelnöktől, hogy eméssze meg végre a tavalyi
önkormányzati választás eredményét, és vonja vissza az önkormányzatokat
sújtó megszorító intézkedéseket. „Nem kérünk mást Orbán Viktortól, csak
hogy sértődött zsarnokocska helyett viselkedjen miniszterelnökként:
ne akarjon magyar embereket, településeket és kerületeket pártpolitikai
alapon büntetni!” – szólították fel a miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció
fővárosi vezetői. — Európai Magyarok
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A Fidesz benyújtotta
a kozmetikázás
költségvetését
Május 26-án benyújtotta a kormány
a 2021-es költségvetési tervezetet,
amiben a koronavírus-járvány
okozta gazdasági válsághelyzet
ellenére továbbra is prioritásként
szerepel Paks II, a Ligetprojekt,
továbbá a horribilis összegeket
felemésztő
Budapest-Belgrád
vasútvonal — válságkezelést pedig
nyomokban sem tartalmaz.
Varju László, a Költségvetési
Bizottság
elnökeként
úgy
fogalmazott:
a
Fidesz
által
tálalt 2021-es tervezet épp olyan
semmitmondó, mint a kormány
többi intézkedése. A kormány
költségvetési terve a kozmetikázás
csúcsa, mellőzi a józan észt és a
szakértelmet, és elfogadhatatlan
a válság miatt tönk szélére
kerülő magyar emberek számára.
— Európai Magyarok
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