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DOBREV KLÁRA MEGALAKÍTOTTA
A MAGYAR TÖRTÉNELEM ELSŐ
VALÓDI ÁRNYÉKKORMÁNYÁT!

KIK AZ ÁRNYÉKKORMÁNY TAGJAI? NÉZZE MEG A 4. ÉS 5. OLDALON!

» DRÁGA A REZSI? „KERESSEN TÖBBET!”» SIKERES AZ ÁRNYÉKKORMÁNY » VILÁGREKORDER LETT MAGYARORSZÁG
Az IDEA Intézet friss 
kutatásában azt akar-
ta megtudni, hogy 
egyetértenek-e az 
ellenzéki szavazók az 

árnyékkormány intézményével. Kiderült: az 
ellenzékiek az Árnyékkormány mögött áll-
nak, Dobrev a legalkalmasabb.  → 7. oldal

Nem mindenna-
pi pökhendiséget 
engedett meg ma-
gának a miniszter-
elnök a Kossuth 

Rádióban, amikor arról beszélt, mit 
csináljon, aki nem tudja kifi zetni a hét-
szeres gázárat.  → 8. oldal

Az élelmiszer-drágu-
lásban. Kálmán Olga 
érzékletes vi deóban 
mutatta meg, hogy 
mennyivel drágábbak 

az élelmiszerek hazánkban, mint máshol 
Európában. Ez az orbáni infl áció következ-
ménye.  → 10. oldal
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Dobrev Klára szeptember 18-án beje-
lentette, másnap pedig be is mutat-
ta a magyar történelem első valódi 
Árnyékkormányát, amelyet ő vezet 
majd árnyék-miniszterelnökként.

Dobrev a bejelentésben arról beszélt, 
hogy Magyarország ma bajban van. A 
kormány a választások előtt eltitkolta 
az ország valós helyzetét, hazudott a 
magyaroknak, majd a választás után 
a rendszerváltás óta eltelt évtizedek 
legfájdalmasabb megszorító csomagját 
vetette ki az emberekre. Orbáni infl áció, 
üzemanyaghiány, hétszeres gázáreme-
lés, adóemelések, tönkrement vállal-

kozások, megélhetési válság és rezsi-
pánik — ez az Orbán-kormány mérlege, 
miközben a 12 éve tartó lopás miatt 
hazánk nem jut hozzá az uniós pénzek-
hez. Az árnyék-miniszterelnök hozzá-
tette, „Orbán miatt van ma megélhetési 
válság Magyarországon, és amíg Orbán 
marad, addig marad a válság is”.

Dobrev külön kitért arra is, hogy a 12 
éve teljhatalommal kormányzó Orbán 
Viktor mindig másra próbálja hárítani 
a felelősséget az ország állapotáért, 
most épp a háború mögé bújik.

„Ha minden bajok okozója a háború, 
akkor hogy van az, hogy Magyaror-
szágon kétszer akkora az infl áció, 
mint Európa többi országában; miért 
van az, hogy itt az élelmiszerek drá-
gulása egész egyszerűen megfi zethe-
tetlen? Ha tényleg igaz lenne, hogy a 
háború a bajok okozója, akkor miért a 
magyar forint teljesít leggyengébben, 

és miért csak itt történhet meg, hogy 
egyik percről a másikra hétszeresére 
emelik a rezsi árát; miért Magyaror-
szágon romlott leginkább az egész-
ségügy helyzete, miért itt van drámai 
állapotban az oktatás?” — vetette fel 
az ellentmondásokat az árnyék-mi-
niszterelnök, majd választ is adott: 
„nagyon egyszerű a válasz: a minisz-
terelnök nem mond igazat”.

Dobrev felidézte, hogy a jelenlegi 
problémákat az ellenzék már évek-
kel ezelőtt megjósolta. „Minden, amit 
az elmúlt 12 évben mondtunk erről a 
kormányról és arról, hogy az orbáni 
politika hová vezet, igaz volt az utolsó 
betűig. Igaz volt, hogy ha nem vezetjük 
be az eurót, akkor el fog értéktelened-
ni a fi zetésünk és a nyugdíjunk. Meg-
történt. Igaz volt, hogy ha nem függet-
lenedünk az orosz gáztól és fektetünk 
megújuló energiákba, akkor nem lesz 
biztonságban az energiaellátásunk, 
mert a kiszolgáltatottságunkat Putyin 
fegyverként fogja használni ellenünk. 
Megtörtént. Igaz volt, hogy ha nem 
folytatjuk a magyar otthonok fűtés-
korszerűsítését, akkor az előbb-utóbb 
vi ssza fog ütni a fenntarthatóságuk-
ban és a rezsiben. Ez is megtörtént. 
Igaz volt, hogy nem lehet következmé-
nyek nélkül ellopni az EU-s pénzeket, 
mert előbb-utóbb fel fogják függesz-
teni a hazánknak járó támogatások 
kifi zetését. Mára túl vagyunk ezen is.” 

Az árnyék-miniszterelnök úgy foly-
tatta, hogy a DK feltette magának a 
kérdést: mit kell tennie az ellenzék 
vezető erejének abban a helyzetben, 
amikor a hazát egy olyan megélhetési 
válság tépázza, amit a kormány oko-
zott, és a kormány az akadálya a meg-
oldásának? Dobrev szerint felkészülni 
a válságért felelős kormány bukásá-
ra. „Felkészülni arra, hogy egyesíteni 
kell az elégedetlenek ezernyi külön-
álló csoportját, és közös akarattá for-
málni a hangjukat. Felkészülni arra, 
hogy a becsapott társadalom kiutat 
fog keresni a válságból, egy olyan 
alternatívát, amely vi ssza tudja adni 
a mindennapok biztonságát. Ez az al-
ternatíva az Európai Magyarország, 
amit a mi politikai közösségünk kép-
vi sel” — mondta el.

AZT AKARJÁK MEGMUTAT-
NI, HOGY VAN KORMÁNY-
ZÓKÉPES ALTERNATÍVA, 
ÉS VAN KIÚT A MEGÉLHE-
TÉSI VÁLSÁGBÓL.



Az árnyék-miniszterelnök azt mondta, 
a legtöbb, amit Orbán Viktor az orszá-
gért tehetne az lenne, ha lemondana, 
mert a körülötte kialakult bizalmi vál-
ság kárt okoz Magyarországnak.

„Ma bizalmi válság van Orbán Viktor-
ral szemben az EU-ban és a vi lágban 
egyaránt. Mert ha az EU nem hiszi el, 
hogy Orbán abbahagyja a lopást, akkor 
más se fog semmit sem elhinni ennek 
a kormánynak. És ha a vi lág nem bízik 
a magyar miniszterelnökben, akkor 
nem bízik a magyar gazdaságban, és 
nem bízik többek között a magyar fo-
rintban sem.” Hozzátette, ha holnaptól 
nem Orbán Viktor lenne a magyar mi-
niszterelnök, hanem bárki más, egyből 
közelebb lennénk az összes uniós pénz 
megszerzéséhez, erősödne a forint, és 
erősödne a magyar gazdaság anélkül, 
hogy bárki bármit is tett volna érte. 
„Ilyen sokat számít, hogy a vi lág nem 
bízik Orbánban” — foglalta össze.

Az árnyék-miniszterelnök arra is ki-
tért, hogy Orbán Viktor már megszel-
lőztette, át kell gondolni a magyar 
EU-tagságot, ha nettó befi zető ország 
leszünk. Dobrev szerint „nincs Ma-
gyarország számára élet az Európai 
Unión kívül. 500 forint feletti euró, 
tartósan 30 százalék feletti infl áció, 
tönkrement mezőgazdasági vállal-
kozások, hatalmas munkanélküliség, 

utazási korlátozások, nyomor várna 
az országra az EU-n kívül.”

Az árnyék-miniszterelnök egyértel-
művé tette, hogy nem a kormánynak, 
hanem az országnak akarnak segíteni.

„Ez a kormány nem fogja, nem tudja 
felszámolni a megélhetési válságot, 
hiszen ő maga okozta. Ezért mondom 
én azt, hogy ennek a kormánynak nem 
lehet segíteni, de az országnak lehet 
és kell is segíteni. Senki ne értse te-
hát félre: ha az árnyékkormányom be-
mutat majd egy szükségesnek tartott 
intézkedést, azt nem azért mutatja 
be, mert szeretné elfogadtatni ezzel a 
kormánnyal. Szó sincs erről. 12 éven 
át nem hallgattak ránk, csak maguk-
nak köszönhetik, hogy mára hova jut-
tatták Magyarországot. Velük nincs 
dolgunk, nekünk Magyarországgal 
kell foglalkozni” — mondta el Dobrev.

Az árnyék-miniszterelnök kijelentette, 
hogy a válság megoldásának első lé-
pése a kormány távozása kell legyen. 
Erről azt mondta, hogy bár Orbán Vik-
tor nem fog magától lemondani, mert a 
hatalom a mindene, ez nem azt jelenti, 
hogy nem is lehet rákényszeríteni. „Fe-
lejtsük el az elmúlt 12 év tapasztalata-
it, nagyon más idők elé nézünk. Mert 
ahol hétszeres gázáremelés van, ott 
családok ezrei szembesülhetnek azzal, 

hogy nem tudják kifi zetni a gázszámlá-
jukat. Ahol vállalkozások ezrei mennek 
tönkre, ott hirtelen jelenhet meg több 
százezer munkanélküli az országban. 
Ahol egymást érik a megszorítások 
és az adóemelések, ott a társadalom 
egyre több pontján fog megjelenni az 
elégedetlenség és a kiútkeresés a min-
dennapok válságából.”

Dobrev szerint az az egyetlen megol-
dás, ha az Árnyékkormány képes lesz 
egységes politikai akarattá formálni a 
társadalmi elégedetlenséget. „Ez az 
elégedetlenség, ha összpontosul, ak-
kor el tudja érni azt a pontot, ahonnan 
nincs vi sszaút a hatalom számára, a 
bukás elkerülhetetlenné válik. Ehhez 
az kell, hogy ezek a társadalmi cso-
portok egymásra találjanak, társadal-
mi együttműködésre van szükség!”

Dobrev Klára árnyék-miniszterelnöki 
beszéde másnapján már be is mutatta 
Árnyékkormányát. Itt elmondta, poli-
tikusokat választott a feladatra, mert 
a kormányzás politikai tevékenység, 
és ő azzal ért egyet, ha a kormányt vá-
lasztott képvi selők alkotják, mert a vá-
lasztóktól függő kormánytag a minisz-
terelnöki túlhatalom egyik legerősebb 
korlátja. Hangsúlyozta, Árnyékkormá-
nya tagjai választói legitimitással ren-
delkeznek, de emellett saját szakterü-
leteik elismert képvi selői is.
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DOBREV KLÁRA
Á R N Y É KM I N I S Z T E R E L N Ö K ,

A Z  Á R N Y É K KO R M Á N Y  V E Z E T Ő J E

Jogász, közgazdász, egyetemi adjunktus, politikus, 
fejlesztéspolitikai tanácsadó, a DK EP-képviselője. 
Négy idegen nyelven felsőfokon beszél.

BODNÁR ZOLTÁN
Á R N Y É KP É N Z Ü G Y M I N I S Z T E R

RÓNAI SÁNDOR
Á R N Y É KK Ü L Ü G Y M I N I S Z T E R

Jogász, bankár, állam- és jogtudományok 
kandidátusa. A Magyar Export-Import 
Bank volt vezérigazgatója, valamint a 
Magyar Nemzeti Bank egykori alelnöke.

Társadalomtudományi előadó, angol és 
német nyelven beszél, a DK EP-képviselője, 
valamint az Európai Parlament Pegasus-
vizsgalóbizottságának első alelnöke.

ARATÓ GERGELY
KORMÁNYPROGRAMÉRT FELELŐS ÁRNYÉKMINISZTER

MUSTÓ GÉZA
ÁR N Y É KB E L Ü G Y M I N I S Z T E R

Tanár, országgyűlési képviselő, korábbi
államtitkár, a DK frakcióvezető-
helyettese, a Parlament Törvényalkotási 
Bizottságának tagja.

Művelődésszervező, 2019 óta a X. kerület
rendvédelemért és közbiztonságért felelős
DK-s alpolgármestereként dolgozik.

KORDÁS LÁSZLÓ
BÉR ÉS MUNKAÜGYI ÁRNYÉKMINISZTER

DR. KOMÁROMI ZOLTÁN
EGÉSZSÉGÜGYI ÁRNYÉKMINISZTER

Közgazdász, korábbi államtitkár, a DK 
országgyűlési képviselője. Évtizedeken 
át foglalkozott szakszervezetiséggel,
a Magyar Szakszervezeti Szövetség volt 
elnöke.

Egészségügyi szakértő, a DK ország-
gyűlési képviselője. Több mint 20 évig 
volt háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara 
egykori alelnöke.

DR. MOLNÁR CSABA
Á R N Y ÉKK A NCE L L Á R I A M I N ISZTER ,

A Z Á R N Y ÉKM I N ISZTER E L NÖK H E LY ET TE SE

Jogász, európai parlamenti képviselő, két korábbi 
kormányban is volt miniszter, a DK EP-képviselője 
és ügyvezető alelnöke.

A Z  Á R N Y É K K O R M Á N Y
T A G J A I :
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VARJU LÁSZLÓ
ENERGIA ÉS REZSIÜGYI ÁRNYÉKMINISZTER

DR. DÁVID FERENC
GAZDASÁGI ÁRNYÉKMINISZTER

Közgazdász, országgyűlési képviselő, 
egykori polgármester. Volt államtitkár, 
részt vett az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv kidolgozásában.

Közgazdász, a Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetségének egykori
főtitkára, jelenleg országgyűlési képviselő
és az Országgyűlés Gazdasági Bizottsá-
gának alelnöke.

DR. VADAI ÁGNES
HONVÉDELMI ÁRNYÉKMINISZTER

DR. OLÁH LAJOS
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KLÍMAÜGYI ÁRNYÉKMINISZTER

Jogász, közgazdász, egykori honvédelmi
államtitkár, jelenleg országgyűlési képvise-
lő, a DK frakcióvezető-helyettese, a NATO
Parlamenti Közgyűlés Tudományos és 
Technológiai Bizottságának alelnöke.

Jogász, a Környezetvédelmi- és Vízügyi 
Minisztérium egykori államtitkára,
jelenleg országgyűlési képviselő és az
Országgyűlés alelnöke

BENEDEK SZILVESZTER
MEZŐGAZDASÁGI ÁRNYÉKMINISZTER

BARKÓCZI BALÁZS
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ÁRNYÉKMINISZTER

Mezőgazdasági mérnök, agrárpolitikus, 
felsőfokon beszél németül és angolul,
a DK képviselője a Veszprém Megyei Köz-
gyűlésben.

Tanár, politológus, egykori gimnáziumi 
magyartanár és egyetemi előadó. Jelenleg 
országgyűlési képviselő, a DK szóvivője.

SZANISZLÓ SÁNDOR
ÖNKORMÁNYZATI ÁRNYÉKMINISZTER

SZITKA PÉTER
VIDÉKI ÖNKORMÁNYZATI ÜGYEKÉRT FELELŐS FŐTANÁCSADÓ

Közgazdász, gazdasági mérnök, XVIII. 
kerületi polgármester, a Demokratikus 
Koalíció fővárosi frakcióvezetője.

Közgazdász, volt országgyűlési képviselő,
2006 óta megszakítás nélkül Kazinc-
barcika polgármestere, két idegen
nyelven, angolul és németül beszél.

GY. NÉMETH ERZSÉBET
SZOCIÁLIS ÉS NYUGDÍJÜGYI ÁRNYÉKMINISZTER

KÁLMÁN OLGA
AZ ÁRNYÉKKORMÁNY SZÓVIVŐJE

Tanár, volt humán ügyekért is felelős
főpolgármester-helyettes, a Fő városi
Közgyű lés Szociális és Lakásügyi
Bizottságának egykori alelnöke, jelenleg 
a DK országgyűlési képviselője.

Tanár, szerkesztő-riporter, volt műsor-
vezető és hírigazgató, jelenleg ország-
gyűlési képviselő, a DK frakciószóvivője.
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EURÓPA EGYIK LEGMAGASABB 
GÁZÁRÁT FIZETIK A MAGYAROK

„ M I  A Z T  M O N DTU K ,  H O GY  AK KO R  A  R E Z S IÁR AK AT  M O S T 
B E FAGYA S Z TJ U K .  AM Í G  A  M I  KO R MÁN Y U N K  VAN  A  KO R-
MÁN YR Ú D  M Ö G ÖT T,  AD D I G  E Z  Í GY  LE S Z ”  —  HA ZUDTA
A VÁL A SZ TÁ S ELŐT T A MINISZ TERELNÖK ,  MA JD
A HÉ TSZERE SÉRE EMELTE A GÁ Z ÁR ÁT.

Ha előbb nem, az első gázszámlák 
megérkezésével már mindenki szá-
mára vi lágossá vált, hogy Orbán Vik-
tor átverte az országot. A választás 
előtt még a rezsicsökkentés megvé-
désével kampányoló miniszterelnök a 
választás utáni megszorító csomagja 
részeként a hétszeresére emelte a 
gáz árát. A hétszeres emelés teljesen 
egyedülálló Európában, ezzel az árral 
ma a magyarok fi zetik az egyik legma-
gasabb gázárat az egész EU-ban.

Ez egyenes következménye volt a 
keleti nyitásnak, annak, hogy Orbán 
mindent egy lapra, az orosz gázra tett 
fel. Orbán nemet mondott a megúju-
ló energiákra, nemet mondott a pa-
nelprogram folytatására, ezzel pedig 
kiszolgáltatta hazánkat az oroszok-
nak, vörös szőnyeget terítve a hét-
szeres gázáremelés elé. Ha Orbán a 
Gazprom ügynöke lenne, akkor sem 
csinálhatta volna „jobban”. Kár, hogy 
nem ő, hanem mi fi zetjük.

Hányszor hallottuk már ellenzéki po-
litikusoktól az elmúlt 12 évben, hogy 
nem lehet következmények nélkül 
ellopni az európai adófi zetők pén-
zét. Bár sokáig kellett rá várni, végül 
igazuk lett, az Európai Bizottság a 
kormányközeli lopások miatt idén 
elzárta a pénzcsapot. Orbánék most 
maratoni térden csúszással próbálják 
elérni Brüsszelben, hogy valameny-
nyi pénzt mégis haza tudjanak hozni, 

meg is ígérnek érte bármit. Az azon-
ban már így is biztosnak tűnik, hogy a 
lopásnak ára lesz, és nem fogják meg-
kapni az összes, hazánknak járó uniós 
támogatást. A fi deszes lopások dup-
lán okoznak kárt Magyarországnak: 
először akkor, amikor a fejlődésünkre 
szánt pénzeket ellopták, másodszor 
pedig most, amikor a lopás miatt tá-
mogatásoktól esünk el. Ezért Orbán 
Viktor a felelős, senki más.

ORBÁN MIATT NEM JÖNNEK AZ UNIÓS PÉNZEK MAGYARORSZÁGRA
HATALMAS ÖSSZEGEKTŐL ESHET EL MAGYARORSZÁG AZOK UTÁN, HOGY AZ EU AZ ORBÁNI KOR-
RUPCIÓ MIATT FELFÜGGESZTETTE MAGYARORSZÁG UNIÓS TÁMOGATÁSAINAK KIFIZETÉSÉT. EZ MÉG 
AKKOR IS IGAZ LESZ, HA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG VÉGÜL ELKÜLDI A PÉNZ EGY RÉSZÉT ORBÁNÉKNAK.

Orbán Viktor 2010-ben 270 forin-
tos euróárfolyamnál vette át a kor-
mányzást, majd éveken át tartó tu-
datos forintgyengítéssel jutott 400 
fölé. A gyenge forint megérte az 
uniós eurómilliókhoz jutó fideszes 
oligarcháknak, megérte a multik-
nak, és megérte a jegybanknak is, 
hiszen Matolcsyék minden évben 
szabadon elkölthették a gyenge 
forinton keresett jegybanki pénzt. 
„Csak” a magyaroknak nem érte 
meg, akiknek ugyanabból a fizetés-
ből vagy nyugdíjból kellene egyre 
drágábban bevásárolniuk a boltban.

Orbán most megpróbál a háborús 
helyzettel takarózni, de Putyin há-
borúja még a tervezőasztalon sem 
létezett, amikor az euró árfolyama 
már túl volt a 350 forintos határon is. 
A helyzet egyértelmű: Orbán Viktor 
és az elmúlt 12 év a felelős a gyenge 
forintért, az orbáni infl ációért és a vi -
lágrekorder élelmiszer-drágulásért.

ÍGY TETTE TÖNKRE 
ORBÁN A FORINTOT
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MÁS ELLENZÉKI PÁRTOK POLITIKUSAI IS
RÉSZT VETTEK VOLNA AZ ÁRNYÉKKORMÁNYBAN

Sokakban felmerült a kérdés, mióta 
Dobrev Klára meghirdette Árnyék-
kormányát, hogy vajon miért nin-
csenek más pártoknak is szakpoliti-
kusai az Árnyékkormány tagjai közt. 

Kiderült, hogy a DK eredeti szán-
déka az volt, hogy a DK-n kívülről, 
más pártokból is érkezzenek politi-
kusok, és vállaljanak árnyékminisz-
teri feladatokat. Az Árnyékkormány 
bemutatása utáni sajtó-háttérbe-
szélgetésen dr. Molnár Csaba ár-

nyék-kancelláriaminiszter elmondta, 
hogy olyan szakpolitikusokat kerestek 
meg, akik bár más pártokban politizál-
nak, nagyon jónak tartják őket a saját 
szakterületükön. Az árnyékminiszter 
hangsúlyozta, a felkért politikusok 
mindegyike igent is mondott a felké-
résre, de — egy kivétellel — a saját 
pártjaik megtiltották, hogy elvállalják 
a feladatot. Az egy kivétel az MSZP-s 
Szitka Péter kazincbarcikai polgár-
mester volt, aki az Árnyékkormány 

vidéki önkormányzati ügyekért fele-
lős főtanácsadójaként dolgozik.

Szerettük volna megtudni, hogy kik 
voltak a megkeresett politikusok, 
hogy megtudjuk, mely pártok til-
tották meg a részvételüket, az ár-
nyék-kancelláriaminiszter azonban 
azt a választ adta, hogy „a tisztes-
ség úgy kívánja, hogy konkrét pár-
tokról és nevekről ne beszéljünk, 
vigyáznunk kell egymásra”.

IGENT IS MONDTAK DOBREV KLÁRA FELKÉRÉSÉRE, DE A PÁRTJAIK NEM ENGEDTÉK, HOGY 
RÉSZT VEGYENEK AZ ÁRNYÉKKORMÁNY MUNKÁJÁBAN. A NEKIK SZÁNT FELADATKÖRÖKET A 
DK-S ÁRNYÉKMINISZTEREK KÖZÖTT OSZTOTTÁK FEL.

FRISS KUTATÁS:
AZ ELLENZÉKI SZAVAZÓK AZ ÁRNYÉKKORMÁNY MÖGÖTT ÁLLNAK

AZ IDEA INTÉZET LEGFRISSEBB FELMÉRÉSÉBEN RÁKÉRDEZTEK, MENNYIRE LÁTJÁK SZÜKSÉGESNEK AZ ELLENZÉKI 

SZAVAZÓK AZ ÁRNYÉKKORMÁNYT. AZ EREDMÉNYEK SZERINT AZ ÁRNYÉKKORMÁNYNAK ELSÖPRŐ TÁMOGATOTT-

SÁGA VAN, A VÁLASZADÓK TÖBBSÉGE PEDIG DOBREV KLÁRÁT TARTJA A LEGALKALMASABBNAK.

Az IDEA Intézet friss elemzése szerint 
annak ellenére, hogy a magyar poli-
tikatörténetben a ciklus közbeni ár-
nyékkormánynak nincs hagyománya, 
a választók jelentős része érti, milyen 
jelentősége lehet egy folyamatosan 
működő árnyékkormánynak. A kérdés 
pontosan úgy szólt, hogy „Ön szerint az 
Orbán-kormánnyal szemben alterna-
tíva felmutatására alkalmas lenne egy 
ellenzéki árnyékkormány létrehozása?”

A megkérdezett ellenzéki szava-
zók közel háromnegyede vélte 
úgy, hogy az Árnyékkormány se-
gítségével az ellenzék hatékony és 
alkalmas alternatívát, illetve vál-
ságkezelő programot tud nyújtani 
az Orbán-kormánnyal szemben. 
A legnagyobb arányban a DK (86 
százalék) és a Momentum (78 szá-
zalék) támogatói látják hasznát az 
ellenzéki árnyékkormány létreho-

zásának, de minden más ellenzéki 
pártban is jelentős többségben vol-
tak az Árnyékkormány támogatói.

A válaszadókat arról is megkérdez-
ték, hogy kit tartanának a legalkal-
masabbnak a válság kezelésére. A 
kérdésre adott válaszok Dobrev Klá-
ra elsöprő fölényét hozták.
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ÍGY HAZUDOTT 
ORBÁN VIKTOR 
A MAGYAROK 
SZEMÉBE A 

VÁLASZTÁS ELŐTT
AZT ÍGÉRTE, NEM LESZ-
NEK MEGSZORÍTÁSOK, 
DE KÖZBEN MAGYAROK 
MILLIÓI KERÜLTEK SÚLYOS 
MEGÉLHETÉSI VÁLSÁGBA.

Hiába jelezte a Demokratikus Koalíció, 
hogy baj lesz, a Fidesz ezt elengedte a 
füle mellett, pedig nem kellett volna. 
Keserű az ébredés.

Orbán Viktor a választás utáni sajtótá-
jékoztatóján azt mondta: „kizárható”, 
hogy lesznek megszorítások. A költ-
ségvetés számaival dicsekedett, de 
abból sem volt igaz egyetlen szó sem. 
Hozzátette, nem készülnek válság-
kormányzásra, a családtámogatást 
bővítik. Ma már tudjuk, hogy a válság 
dörömböl minden magyar család ajta-
ján. Jönnek a brutálisan megemelt gáz- 
és vi llanyszámlák. Kezd elszabadulni a 
munkanélküliség, az élelmiszer pedig 
már szinte megfi zethetetlen. A fi zetés, 
a nyugdíj egyre kevesebbet ér, idős 
emberek százezreinek kell eldöntenie, 
hogy a hó végén fűt, eszik vagy kiváltja 
a gyógyszerét. Nő a menza, az iskoláz-
tatás, az autópálya-matrica ára is, eny-
nyit a családtámogatás bővítéséről.

A választás előtt szó sem volt arról, 
hogy a vi llany ára duplájára, a gáz ára 
a hétszeresére emelkedik. Olcsó rezsit, 
biztos munkát, megélhetést ígértek, 
becsaptak mindenkit. Lehullt az álarc: 
Orbán minden szava hazugság volt.

Magyarország válságban van, a körülöt-
tünk levő megszokott vi lág összeomlik, 
és a válság oka Orbán Viktor. És amíg 
Orbán marad, addig a válság is marad.

ORBÁN: AKI NEM 
TUDJA KIFIZETNI, 

KERESSEN TÖBBET!
Egészen elképesztő pökhendiség 
hagyta el az országot válságba taszító 
Orbán Viktor száját. Így nem lehet be-
szélni az emberekkel. A kormányzásra 
teljesen alkalmatlan miniszterelnök 
képes volt azt mondani, hogy aki az 
átlag fölött fogyaszt, és nem tudja kifi -
zetni a rezsit, az keressen többet!

A Kossuth Rádióban egészen ponto-
san ezt mondta a kormányfő: aki az 
átlagfogyasztás felett fogyaszt, „an-
nak gondoskodnia kell arról, hogy 
vagy csökkentse a fogyasztását, vagy 
keressen annyi pénzt, hogy a nem tá-
mogatott árát ki tudja fi zetni az átlag-
fogyasztás fölötti energiarésznek”.

Mondja ezt az az Orbán, aki a tomboló 
válság kellős közepén megemelte a 
saját fi zetését havi  4,8 millió forintra. 
Neki nem lesz gondja a rezsi kifi zeté-
sével. Az eszébe sem jutott a magyar 
embereket semmibe vevő kormányfő-
nek, hogy sokan már nem tudnak töb-
bet vállalni a másod- és harmadállás 
után. A rezsiemelés miatt most em-

berek sokasága veszíti el az állását. 
Még az a pénz sem lesz meg a családi 
kasszában, ami eddig volt.

És mit kezdjenek azok, akik nem azért 
fi zetnek majd több pénzt a fűtésre, 
mert nem dolgoznak eleget, hanem 
mert az Orbán-kormány leállította a 
Gyurcsány-kormány panelfelújítási 
programját, vagy mert rosszul szige-
telt, többgenerációs házban laknak, 
például nyugdíjasként? Ők hol pró-
báljanak meg többet keresni, hogy a 
rezsit fi zetni tudják?

A rezsipánik és a megélhetési válság 
magyarok millióinak keseríti meg az 
életét. És hogyan lehetne megfogadni 
Orbán tanácsát, és fogyasszunk keve-
sebbet? Egész nap pulóverben a lakás-
ban? Mi lesz a gyerekfürdetéssel? Ne 
mossuk ki a ruhákat? A téli hónapokban 
sötétben írja meg a gyerek a leckét?

Már ez a mondat elég lenne, hogy
Orbánt elkergessék. Itt lenne az ideje.

NA, ÍGY NEM LEHET BESZÉLNI A KIVÉREZTETETT MAGYAROKKAL!
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MEGSZÜLETETT AZ EURÓPAI 
MINIMÁLBÉR-SZABÁLYOZÁS

DOBREV KLÁRA AZ EP-KAMPÁNYBAN MEGÍGÉRTE, AZ EURÓPAI
PARLAMENT ELFOGADTA AZ EURÓPAI MINIMÁLBÉR-SZABÁLYOZÁST.

2019-ben, a magyar európai parlamenti 
választás kampányában a Demokrati-
kus Koalíció politikusainak az egyik leg-
fontosabb ígérete az volt, hogy elérik az 
európai minimálbér bevezetését. Három 
éve ígérték, és alig két hete teljesítet-
ték is a vállalást. Az Európai Parlament 
legutóbbi ülésén hatalmas többséggel 
fogadták el az európai minimálbér-sza-
bályozást, az Unió egy új jogszabályát, 
amit a tagállamoknak kötelező lesz át-
emelni a saját jogrendjükbe.

Az álomból valóság lett: a minimál-
bér-szabályozás igazi mérföldkő, többé 
Magyarországon sem Orbán Viktor ké-
nye-kedve dönt majd a legkisebb bérről 
– mondta a szavazás után Dobrev Klára. 
A DK EP-képvi selője azt szeretné elérni, 

hogy a mindenkori magyar minimálbér 
a mindenkori magyar mediánbér 60%-a 
legyen. A DK politikusa úgy számol, hogy 
ezzel a számítási móddal már az idei net-
tó minimálbér is több mint 30 ezer forint-
tal lenne magasabb a mostaninál. 

Dobrev Klára szerint, amikor már min-
denért a magyarok fi zetik a legtöbbet az 
EU-ban, éppen itt volt az ideje, hogy a ma-
gyarok munkája se érjen kevesebbet más 
európaiakénál. Azt kell elérnünk, hogy ne 
csak az áraink, hanem a béreink is euró-
paiak legyenek, ennek az első lépése az 
európai minimálbér bevezetése – tette 
hozzá Dobrev Klára.

A magyar kormánynak két éve van beve-
zetni európai minimálbér-szabályozást.

VÁLASZTÁSI ÍGÉRETET TELJESÍTETT A DK

A Demokratikus Koalíció budapesti 
polgármesterei vi sszautasítják, hogy 
az embertelen Orbán-kormány a gyer-
mekekkel fi zettetné meg a maga által 
okozott gazdasági krízis árát.

Éppen ezért dr. Kiss László, a III. kerü-
let, Niedermüller Péter, a VII. kerület, 
dr. László Imre, a XI. kerület, Cserdiné 
Németh Angéla, a XV. kerület, Szaniszló 
Sándor, a XVIII. kerület polgármestere, 
a DK fővárosi frakcióvezetője és dr. 
Bősz Anett, a DK főpolgármester-he-
lyettese közös közleményben jelentet-
te be: kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy bármilyen hónapok is jönnek, az 
önkormányzati bölcsődékben és óvo-
dákban nem csökkenhet a gyermekek 
és nevelőik egészségének megőrzésé-
hez szükséges belső hőmérséklet. 

A DK budapesti polgármesterei az-
után döntöttek a tiltakozás mellett, 
hogy a kormány az energiaválság mi-
att az általános iskolákban 20 fokban, 
a középiskolákban 18 fokban határoz-
ta meg a maximum hőmérsékletet. 
Ennyire lehetne felfűteni az épülete-
ket, holott az önkormányzatok fenn-
tartásában lévő gyermekintézmé-
nyekben a téli hónapokban 22-24 fok 
a szokásos hőmérséklet, a vonatkozó 
rendeletek a csoportszobákban mini-
málisan 22 fokot írnak elő, aminek a 
padlótól 90 cm-re, a gyermekek fej-
magasságában kell meglennie. 

A polgármesterek elfogadhatatlannak 
tartják, hogy a magát családbarátnak 
nevező kormány veszélyezteti a gyer-
mekek egészségét, és rajtuk akarja 
megspórolni a maga által okozott krízis 
árát, ezért kijelentették: nem fogják 
hagyni, hogy a gyerekek és a nevelők 
fázzanak a téli hónapokban, az általuk 
vezetett kerületek bölcsődéiben és óvo-
dáiban nem csökkenhet a hőmérséklet.

A DK POLGÁRMESTEREI 
NEM HAGYJÁK 

HIDEGBEN DIDEREGNI
A GYEREKEKET
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ORBÁN HIBÁJA, 
HOGY VILÁGELSŐK 

LETTÜNK AZ 
ÉLELMISZER-

DRÁGULÁSBAN!
MIKÖZBEN ORBÁNÉK
A MAGYAROK SZEMÉBE
HAZUDNAK,  ÉS EURÓPÁT
TESZIK FELELŐSSÉ 
AZ ÁREMELKEDÉSEK MIATT, 
A VALÓSÁG TELJESEN MÁS.

A magyar kormány hosszú hónapok óta 
csapja be az embereket. Hiába ígér-
ték a választás előtt, hogy Magyaror-
szágon nem lesz drágulás és válság, 
mégis a napról napra emelkedő árakkal 
küzdünk. És míg Orbánék Brüsszelt és 
Európát okolják, addig valójában Ma-
gyarországon messze a legnagyobb az 
áremelkedés az európai országok kö-
zött. Ezt a tényt az Eurostat adatai is 
alátámasztják, ezekből feketén-fehé-
ren kiderül, hogy nincs még egy olyan 
európai ország, ahol 21 százalékos 
lenne az átlagos élelmiszer-infl áció. 
Magyarán leszögezhetjük, hogy nem 
külső hatások, hanem egyenesen a ma-
gyar kormány politikája a drágulás oka.

Kálmán Olga, az Árnyékkormány szóvi vő-
je, a Demokratikus Koalíció országgyűlési 
képvi selője készített a témában egy 
vi deót, amelyben felsorolja, milyen 
különbségek vannak egyes termékek 
árai között Európa más országaiban és 
Magyarországon. A politikus három or-
szág adatait vetette össze a hazaiakkal:
Németországét, Lengyelországét és 
Romániáét. Arra is kitért, hogy azért 
esett a választása épp erre a három 
országra, mert az egyik egy klasszi-
kus, nyugati jóléti demokrácia; a másik
közvetlen, keleti szomszédunk; a har-
madik, Lengyelország pedig amellett, 
hogy Ukrajna egyik közvetlen szom-
szédja, a legnagyobb segítséget is 
nyújtja a háború sújtotta országnak,
a „legközelebb” van a háborúhoz. 

A videóból kiderül, hogy míg Magyar-
országon egy liter 2,8 százalékos tar-
tós tejből a legolcsóbb változat 289 
forintba kerül, addig Lengyelország-

ban ugyanez 144 forintnak megfele-
lő összeg. Egy liter étolaj nálunk 713 
forint, szintén Lengyelországban csu-
pán 322. Egy kiló a legolcsóbb almá-
ból nálunk 600 forint, a lengyeleknél 
313 forintnyi zloty. Egy kilogramm 
burgonya itthon legalább 400 forint-
ba, Romániában ezzel szemben 239 
forintnyi lejbe kerül. A liszt közel 200 
forintba kerül nálunk, közvetlen keleti 
szomszédunknál viszont 148 forint-
nak megfelelő lejt kell érte fizetni. 

Az Árnyékkormány szóvi vője ezt köve-
tően a német árakat vette elő, és ha-
sonlította össze a magyarországi boltok 
áraival. Hogy az alapvető élelmiszerek-
nél maradjunk, egy kg jó minőségű rizs 
ezer forint Magyarországon, Németor-
szágban vi szont 800 forint. Tíz tojás itt-
hon 900 forintba kerül, ezzel szemben 
a németeknél ez is olcsóbb, 800 forint, 
azaz két euro. Az étolaj ára ebbe az ösz-
szehasonlításba is bekerült, mint koráb-
ban említettük, ez nálunk 713 forint, 
Németországban pedig 573 forintnyi 
euró. Kálmán Olga azt is kihangsúlyoz-
ta, hogy a németeknél a minimálbér 
1600 euró, azaz 630 ezer forint. A poli-

tikus úgy fogalmazott: „Németország 
a minimálbérből is jóval élhetőbb, mint 
Magyarország az átlagbérből.”

Kálmán Olga vi deója egyértelműen 
megmutatja, hogy csak Magyarorszá-
gon van ma megélhetési válság, mivel 
Orbán miatt szakadékban van a forint, 
egekben az infl áció és aranyáron az 
élelmiszer. Az Árnyékkormány szóvi vő-
je arra is rámutatott, elkeserítő, hogy 
Magyarországon már annak is örülnek 
a családok, ha hétvégére tisztessége-
sen be tudnak vásárolni. Ugyanakkor 
felhívta arra is a fi gyelmet, ha ennek az 
áremelkedésnek valóban a háború len-
ne az oka, ahogy azt Orbánék állítják, 
akkor Lengyelországban vagy Románi-
ában, amelyeknek hozzánk hasonlóan 
szintén közös határszakaszai vannak 
Ukrajnával, ugyanilyen áremelkedések-
kel kellene szembenézni. Mint a fenti 
példákból láthattuk, erről szó sincs. Ami 
vi szont tény, és a Demokratikus Koalíció 
politikusának vi deója is alátámasztja, 
hogy amíg Orbán van, addig válság is 
van, és minden egyes nappal, amíg ő 
a miniszterelnök, egyre rosszabbul és 
rosszabbul fognak élni a magyarok.

Kiadó: DÉKÁ Kft . 1132 Bp., Victor Hugo u. 11–15.
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Nem véletlenül egy faltörő a csillagképed: már megint
fejjel rohansz neki mindennek és mindenkinek. Lassíts, 
inkább gondold meg kétszer, de ne bántsd meg feles-
legesen a neked fontos embereket!

Jön a tél, itt az ideje frissítened a ruhatárad. Ki a régi, 
kopott szürkével, és jöhetnek a vidámabb színek, amitől 
– hiába a szürke hétköznapok –, még az életkedved is 
felpörög majd! 

Lehet, hogy az utóbbi időben kicsit túlfeszítetted a húrt? 
Mintha nem az eredetileg elképzeltek szerint alakulnának 
a dolgaid. Ne ess pánikba, ez csak átmeneti időszak:
hidd el, jó úton jársz!

Jön a hűvös,menj ki egy kicsit a szabadba! Kicsit begubóz-
tál, de hidd el, rád is rengeteg új élmény vár! Lehet, hogy 
ezekbe még egy friss és izgalmas szerelem is belefér?

Eddig jó érzékkel lavíroztál a lojális beosztott és a végte-
lenségig terhelhető igásló szerepe között. Ideje választa-
nod! Állj nyugodtan a sarkadra, hosszabb távon
kifi zetődőbb, mint megszakadni!

Bár sok konfl iktuson mentél keresztül a volt pároddal, 
kapcsolatotok most nyugvópontra került. Hidd el, te sem 
harcolhatsz örökké! Tudom, nehéz, de jobb egy régi barát, 
mint egy örök ellenfél.

Már látod beérni a munkád gyümölcsét, de ez még nem ok 
arra, hogy hátradőlj: most kell igazán rádobnod még egy 
lapáttal – hidd el, a végén kifi zetődik. Vegyél egy utolsó 
nagy levegőt, és hajrá!

Mindig elsődleges volt számodra, hogy megértsd a mélyben 
lévő, világot mozgató összefüggéseket. Egy belső utazás 
előtt állsz, és ha elég nyitott vagy, különös, spirituális 
élményben lehet részed.

Bár magadnak sem vallanád be, de a ráció mellett
ugyanolyan fontosak neked az érzelmek; hogy tudd,
tartozol valakihez. Hidd el, ennek felvállalása nem a
gyengeség, sokkal inkább az erő jele.

A múltba merengés nem sokat ér, mostani élethelyzetedre 
nem ott kell keresned a válaszokat. Sokan mondták már, 
és igaz: mindig a jövőbe tekints! Hidd el, így el fogod tudni 
végezni a feladatod!

A csábítás a fegyvered. De pontosan tudod, hogy nemcsak 
élni, hanem visszaélni is lehet vele! A saját érdekedben 
most ne kockáztass, fogd vissza a vonzerőd, mert vannak, 
akik átlátnak rajtad!

Elég a sekélyesben pancsolásból, itt az ideje végre
bevállalnod egy olyan feladatot, amely méltó a képes-
ségeidhez! Mitől félsz? Hiszen a tehetséged a garancia arra, 
hogy végül sikerülni fog.

Hozzávalók a tésztához:
• 35 dkg liszt
• 20 dkg vaj
• 1,5 ek. cukor
• 1 csipet só
• 2-3 cl víz

Hozzávalók a töltelékhez:
• 85 dkg alma
• 1 ek. liszt
• 10 dkg cukor
• 1 ek. házi (vagy bolti) karamellszirup
• 1 tk. őrölt fahéj
• fél tk. reszelt szerecsendió
• 1 ek citromlé
• 5 dkg vaj
• porcukor a tetejére ízlés szerint

Elkészítése:
A lisztet a vajjal együtt morzsoljuk össze, a sót és 
cukrot keverjük bele, majd a vizet fokozatosan 
hozzáadva gyúrjuk rugalmas tésztává. Fóliába 
csomagolva 20-30 percig a hűtőben pihentessük.
Az almát pucoljuk meg, majd csumázzuk ki és 
daraboljuk fel. A gyümölcsszeleteket cukor-
ral, fahéjjal, szerecsendióval és liszttel szórjuk 
meg, keverjük el finoman, majd a citromlével és
a karamellsziruppal is forgassuk össze.
A tésztát vágjuk ketté, az egyik darabot lisz-
tezett felületen, egy kerek piteformához nyújt-
suk ki, figyelve, hogy a tésztából a forma falaira is
jusson. Miután a tésztát a formába nyomkodtuk, 
töltsük bele az almás tölteléket, a tetejére te-
gyünk kockázott vajat, majd a maradék tésztát is
nyújtsuk ki, és fedjük le vele a pitét. A lepény tete-
jét villával szurkáljuk meg vagy késsel vagdossuk 
be, kenjük meg a felvert tojással, 180 fokos elő-
melegített sütőben 30-50 perc alatt süssük szép
aranyszínűre.

Jó étvágyat kívánok!

GYURCSÁNY
a konyhában

Mesés-karamellás
almás pite

További receptek:
GYURCSÁNY a konyhában
című szakácskönyvben, amely
megrendelhető online
a https://webshop.dkp.hu/
weboldalon keresztül.
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12. OLDAL — REJTVÉNY

TERMÉSZETESEN AZ INTERNETEN MÁR MINDENRE TALÁLHATUNK VÁLASZT, DE A MÉG ÉLVEZETESEBB JÁTÁKÉLMÉNYÉRT 
VISZONT AZT JAVASOLJUK, HOGY ELSŐSORBAN A SAJÁT TUDÁSÁRA TÁMASZKODJON A REJTVÉNYEK MEGFEJTÉSE SORÁN.
A HELYES MEGFEJTÉS A FŐSŐROKBAN OLVASHATÓ. 

KERESZTREJTVÉNY: JAMBRIK JÁNOS  /  SZERKESZTŐ: GYÓCSY GÉZA

Írja be a sorokba és oszlopokba egytől kilencig a számokat, de úgy, hogy a 3x3-as kis négyzetekben minden szám csak egyszer szerepeljen.


