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1200 ember előtt 
indította el az 
évet az Árnyék-
kormány, a telje-
sen megtelt pécsi 

Expoban az árnyék-miniszterelnök 
arról beszélt, hogy el fogják hozni
a reményt a magyarok elfeledett 
millióinak. → 3. oldal

Gy. Németh Erzsé-
bet nyugdíjügyi 
árnyékminiszter 
elmondta, hogy 
n e g y e d é v e n t e 

vi sszamenőleges nyugdíjkorrekció-
ra lenne szükség, amelynek az első 
részletét már idén áprilisban ki kel-
lene fi zetni. → 5. oldal

Szuhai Botond, 
a DK Szubjektí v 
mű s or ve zető je 
elmondta, hogy 
a DK online tévé-

csatornájának má r kö zel 32 ezer 
feliratkozó ja van, ami tö bb, mint 
pé ldá ul Budaö rs lakossá ga.
→ 6. oldal
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Európai Magyarok: Meglepő látni, 
hogy egy ellenzéki párt ma meg tud
tölteni egy 1200 férőhelyes rendez-
vényközpontot  ilyen messze a fővá-
rostól, ráadásul kampányidőszakon 
kívül. Ön meglepődött, hogy ilyen 
sokan kíváncsiak voltak a beszédére?

Dobrev Klára: Felemelő érzés ennyi 
ember előtt beszélni. Az Árnyékkor-
mány felállítása óta rengetegen van-
nak, akik már csak bennünk bíznak, 
így valóban reménykedtem abban, 
hogy megtöltjük Pécs legnagyobb 
rendezvényközpontját. Megható volt 
látni, és megsokszorozza erőmet, 
hogy pótpadok tucatjait is be kellett 
állítani, akkora volt az érdeklődés.

EM: Beszédében többször is elmondta,
hogy azt tartja a feladatának, hogy el-
hozza a reményt. Miért gondolja, hogy 
éppen Ön és a DK képes erre?

DK: Kivált a tavalyi vereség utáni út-
keresésben kiemelkedően fontos sze-
rep hárul azokra, akik egy ilyen rend-
szerben kormányzóképes alternatívát 
tudnak felmutatni. Ha van alternatí-
va, ha van választás, ha elhiszik, hogy 

lehet hozzáértően, az itt élő emberek 
érdekeit a legmesszebbmenőkig szem 
előtt tartva is kormányozni, akkor egy-
re többen teszik fel maguknak a kér-
dést, hogy biztos, hogy így kell élnem? 
Elfogadható, hogy már soha nem lesz 
háziorvosom? Bele kell törődnöm, 
hogy a gyerekemnek már soha nem 
lesz angoltanára az iskolában? Ha az 
emberek azt látják, hogy van remény, 
akkora reményt változás követi. Ezt
a reményt az Árnyékkormány, és
a mögötte álló ellenzéki közösség,
a DK volt képes megteremteni.

EM: Többször beszélt ma az európai 
jólétről is, mint a magyarok ezeréves 
álmáról. Miért gondolja, hogy 2010-
zel kezdődő évtizedben ehhez bár-
mivel is közelebb lettünk volna, mint 
mondjuk 20 vagy 30 éve?

DK: Éppen az a tragédia, hogy 2010-
től kezdve nem közeledtünk európai 
álmainkhoz, hanem éppen ellenke-
zőleg, egyre távolabb kormányozzák 
tőle Magyarországot. 2010-ben már 
túl voltunk a vi lággazdasági válságon. 
A vi lágpiacok bősége idején annyi uni-
ós pénz szakadt a nyakunkba, ameny-
nyiből két európai ország is meggaz-
dagodott volna. Bevezethettük volna 
az eurót, megerősíthettük volna a 
mára széthullott állami szolgáltatá-
sokat. Mindenki tehetett volna két 
lépést előre. Orbán Viktor az ezer éve 
várt történelmi lehetőségét szalasz-
totta el, amikor az európai  álmot egy 
másikra cserélte: egy szűk elit, ben-

ne saját családja  meggazdagodása
vált számára minden másnál fonto-
sabbá.

EM: Miért gondolja, hogy ez a törté-
nelmi esély még vi sszaszerezhető? 
Európában már nem sok barátja van 
Magyarországnak. 

DK: Nem Magyarország, hanem Orbán
Viktor bóklászik társtalanul az európai
folyosókon abban reménykedve, 
hogy valaki szóba áll vele. Nem
Magyarország magányos ma Európá-
ban, nem Magyarország veszítette el 
a szövetségeseit, hanem Orbán Viktor.
Magyarországnak rengeteg barátja 
van egész Európában. Így Orbán elvi -
selhetetlen politikája csak addig van 
hatással, amíg ő az ország miniszter-
elnöke.

EM: Ha Ön lenne a miniszterelnök, 
hogyan adná vi ssza az országnak ezt 
a történelmi esélyt? 

DK: Ahhoz, hogy európai jólétben 
élhessünk, komoly gazdasági és ver-
senyképességi előrelépés szükséges. 
Ezen dolgozik minden egyes nap az 
Árnyékkormány. Az áhított változást 
mégsem egy-két jogszabályváltozás, 
hanem egy új szemlélet fogja elhoz-
ni. Ez az új szemlélet pedig annak a 
felismerése, hogy sikeres és boldog
ország csak sikeres és boldog
emberekből lesz. Annak a felismerése,
hogy Magyarország legnagyobb ér-
tékét a benne élő 10 millió ember 
jelenti. A magyar államnak velük, az 
itt élő emberekkel kell stratégiai part-
nerségre lépni a multicégek helyett. 
Nekik biztosítunk minden területen 
hasznosítható tudást, akik így ver-
senyképesebb cégeknél tudnak majd 
dolgozni, lényegesen több pénzt fog-
nak keresni és jobban fognak élni. 
Jobban fognak élni, egészségesebbek 
lesznek, így csak később, ritkábban és 
kisebb mértékben lesz szükségük az 
egészségügyre. A baloldali kormány 
befektetéseinek a célja tehát maguk 
az emberek lesznek. Így jutunk majd 
el az európai jólétben élő, egész-
séges, kiegyensúlyozott, sikeres
emberekig, akik sikeressé tehetik 
egész Magyarországot.

LAPUNK AZ ÁRNYÉKKOR-
MÁNY PÉCSEN MEGTAR-
TOTT ORSZÁGOS RENDEZ-
VÉNYE UTÁN KÉSZÍTETT 
INTERJÚT AZ ÁRNYÉK-
MINISZTERELNÖKKEL.
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AZ ÁRNYÉKKORMÁNY SZERINT BE KELL 
VEZETNI AZ EURÓPAI MINIMÁLBÉRT
DOBREV KLÁRA A MAGYAR BÉREK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT 
KÜZD AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN, A KORMÁNY AZONBAN 
NEM AKAR SEGÍTENI A MUNKAVÁLLALÓKON.

Nemrég hozta nyilvánosságra az Euro-
stat a legfrissebb kimutatását, amelyből 
kiderült, hogy a magyar minimálbér az 
utolsó előtti helyen áll az EU-ban, vagy-
is már Románia is megelőzött minket. 
Arató Gergely kormányprogramért fele-
lős árnyékminiszter a sajtótájékoztató-
ján úgy fogalmazott, hogy csakis az eu-
rópai minimálbér bevezetése segíthet a 
magyar dolgozókon, mert a fi zetések ro-
hamosan értéktelenednek el „az orbáni 
infl áció, a történelmi élelmiszerdrágu-

lás és a hétszeres rezsiemelés miatt”. A 
DK azt már elérte ezzel kapcsolatban, 
hogy az Európai Parlament minden tag-
államra vonatkozóan elfogadja a szabá-
lyozást, így most már a magyar kormá-
nyon a sor, hogy be is vezesse azt. Arató 
Gergely szerint azonban ezt Orbán Vik-
tor nem akarja megtenni, mert így az 
olcsó magyar munkaerő kizsigerelésé-
vel ki tudja szolgálni a Magyarországon 
működő külföldi multicégeket.

Február 21-én az Árnyékkormány 
is beindította az évet: pécsi nagy-
rendezvényükön teljes teltház előtt 
mutatták be, hogyan vezetnék ki 
Magyarországot a megélhetési vál-
ságból. A helyszínen már a kezdés 
előtt egy órával elkezdett gyülekez-
ni a tömeg, a terem pedig annyira 
megtelt, hogy pótszékeket kellett 
behozni, hogy mindenki elférjen. 
Elsőként Dr. Dávid Ferenc gazdasá-
gi árnyékminisztert hallgathatták 

meg a nézők, majd Kaltenbach Jenő 
jogtudós osztotta meg a gondolata-
it. Ezután következett a házigazda, 
Dobrev Klára, akit álló taps és ová-
ció fogadott a közönség soraiból; az 
árnyék-miniszterelnök a beszédé-
ben felvázolta, hogyan hoznák el az 
európai jólétet. A beszédeket a De-
mokratikus Koalíció Facebook-ol-
dalán lehet visszanézni.

1200 ember álló ovációval fogadta Dobrev Klárát Pécsen
AZ ÁRNYÉKKORMÁNY TELT HÁZZAL TARTOTTA MEG PÉCSEN AZ ELHOZZUK A REMÉNYT! 
CÍMŰ NAGYRENDEZVÉNYÉT. A DK EZZEL BEBIZONYÍTOTTA, HOGY BUDAPESTTŐL MESSZE, 
KAMPÁNYIDŐSZAKON KÍVÜL IS KÉPES NAGY TÖMEGEKET MEGMOZGATNI.

Január végén felfoghatatlan tragédia 
érte a DK közösségét: 53 éves korá-
ban váratlanul elhunyt Kordás László 
országgyűlési képvi selő, bér- és mun-
kaügyi árnyékminiszter. Kordás László 
egész életét a munkások érdekképvi -
seletének szentelte, már frissen vég-
zett karosszéria-lakatosként is a Vasas 
Szakszervezet tagja volt. 2015-ben 
lett a Magyar Szakszervezeti Szövet-
ség elnöke, ahonnan 2021 szeptembe-
rében mondott le, hogy belépjen a De-
mokratikus Koalícióba. 2022-ben lett 
országgyűlési képvi selő, a DK-frakció 
tagja, és a Vállalkozásfejlesztési Bi-
zottság alelnöke a Parlamentben. 
Egész életét arra áldozta, hogy képvi -
selje a munkavállalók érdekeit, sosem 
feledve, hogy ő is a „melósok” vi lágá-
ból jött. Fáradhatatlanul járta az or-
szágot, felszólalt, érvelt a bérből és 
fi zetésből élők mellett. Nem volt nála 
alkalmasabb ember arra, hogy bér- 
és munkaügyi árnyékminiszterként a 
munkából élőket képvi selje. Gyászolja 
családja, gyermekei, a szakszerveze-
tek tagjai, a Demokratikus Koalíció és 
az Árnyékkormány.

Elhunyt Kordás László
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Orbán kiléptetné 
Magyarországot 
az Európai 
Unióból
KÜLFÖLDI ÚJSÁGÍRÓK 
ELŐTT VÁLASZOLT NEM-
MEL A MINISZTEREL-
NÖK ARRA A KÉRDÉSRE, 
HOGY AKARJA-E HAZÁNK 
EU-TAGSÁGÁT.

Orbán Viktor január végén jobboldali 
lapoknál dolgozó külföldi újságírókat 
hívott magához a Karmelita kolostorba, 
hogy egy nem nyilvános háttérbeszél-
getést tartson számukra. Az esemény-
re meghívták Rod Dreher amerikai 
újságírót is, aki tudósításában azt írta: 
amikor Orbán Viktort megkérdezték, 
akarja-e, hogy Magyarország az Euró-
pai Unió tagja maradjon, a miniszterel-
nök határozott nemmel válaszolt.

Miután Orbán kijelentése bejárta a 
vi lágsajtót, Rod Dreher internetes cik-
kéből utólag kitörölték az uniós tag-
ságra vonatkozó mondatot. Ezután az 
amerikai újságíró és a Fidesz-média 
azt kezdte állítani, hogy a baloldali 
sajtó kiforgatta Orbán szavait, mert a 
miniszterelnök „csak vi ccelt”. Pár nap 
múlva azonban egy osztrák újságíró 
– aki szintén ott volt a kormányfővel a 
Karmelita kolostorban – megerősítette, 
hogy Orbán tényleg nemmel válaszolt 
arra a kérdésre, hogy maradna-e az Eu-
rópai Unióban.

Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök 
ezután sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy ha a miniszterelnök egyetlen egy 
lépéssel is közelebb vi szi Magyarorszá-
got ahhoz, hogy az uniós tagságunk 
megszűnjön, „akkor az Árnyékkormány 
vezetésével milliók lesznek az utcá-
kon”, mert nem fogják megengedni, 
hogy Orbán tönkre tegye az országot.

Így hozná haza az 
uniós pénzeket az 
Árnyékkormány
Tavaly decemberben döntött úgy az 
Európai Bizottság, hogy a magyar 
igazságszolgáltatás függetlenségé-
nek hiánya és az uniós pénzek – az 
Orbán-kormány elmúlt 12 évében 
tapasztalt – hatalmas mértékű ello-
pása miatt felfüggesztik a Magyaror-
szágnak 2021-2027 között járó uniós 
támogatások jelentős részének kifi ze-
tését. Így idén már második éve nem 
tudja hazahozni az Orbán-kormány az 
EU Kohéziós Alapjából, illetve a ko-
ronavírus-járvány gazdasági károko-
zása miatt létrehozott Helyreállítási 
Alapjából sem az uniós milliárdokat, 
miközben a legtöbb uniós tagország 
– például Románia vagy Szlovákia – 
már rengeteg pénzhez jutott.

Mivel Orbán Viktor rendszere min-
den egyes nappal több és több kárt 
okoz Magyarországnak, a Dobrev 
Klára vezette Árnyékkormány az Or-
szággyűlés elé terjesztette javaslat-
csomagját, amelynek végrehajtása 
garantálná a felfüggesztett uniós 
támogatások hazahozatalát.

Az Árnyékkormány először is vi sz-
szaállítaná a magyar igazságszol-
gáltatás függetlenségét, mert az EU 
szerint ennek hiányában lehetséges 
leplezetlenül és büntetlenül ellopni 
az uniós pénzeket. Ezért Magyar-
országnak csatlakoznia kell az Eu-
rópai Ügyészséghez. Ugyanis a volt 
fi deszes politikus, Polt Péter vezette 
Legfőbb Ügyészség a gyaníthatóan a 
Fideszt vagy Orbán Viktor családját 
érintő korrupciós esetek legnagyobb 
részében nem emel vádat.

Az Árnyékkormány szerint biztosítani 
kell a magyar bíróságok és az ügyész-
ség szabad és politikailag független 
működését. Továbbá módosítani kell 
az Alkotmánybíróság jelenlegi, jog-
államot korlátozó működését. Ezen 
felül helyre kell állítani a közmédia 
független, kiegyensúlyozott tájékoz-
tatását és a hazai sajtószabadságot 
is. Így lehet hazahozni az Orbán mi-
att felfüggesztett uniós pénzeket.

ORBÁN VIKTOR MIATT NEM JUT HOZZÁ MAGYARORSZÁG.
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„Miközben Orbán Viktor ajándéknak, 
főúri kegynek állítja be a nyugdíjeme-
lést, valójában tudatosan nem fi zeti 
ki a törvény szerint járó, az infl áció 
mértékével növelt nyugdíjat a magyar 
időseknek” – mondta el Gy. Németh 
Erzsébet szociális és nyugdíjügyi
árnyékminiszter.

Azóta újabb és újabb bizonyítékok lát-
nak napvi lágot arra vonatkozóan, hogy 
a kormány tudatosan spórol a nyugdí-
jasokon. Nemrég derült ki, hogy bár a 
törvény szerint emelt összegű nyugdíj-
prémium járna, a kormány ennek a 22 
ezer forintos összegnek a felét sem fi -
zette ki a nyugdíjasoknak. Gy. Németh 
Erzsébet elmondta, hogy az Árnyék-

kormány szerint ezért negyedévente vi sz-
szamenőleges nyugdíjkorrekcióra lenne 
szükség, amelynek az első részletét már 
idén áprilisban ki kellene fi zetni az idő-
seknek. Ezen felül szükség lenne tavaly 
januárig vi sszamenőleg egy átlagban 
32 ezer forintos nyugdíjkorrekció kifi ze-
tésére a márciusi nyugdíjakkal együtt, 

hogy a tavalyi értékvesztést legalább 
részben pótolni lehessen, valamint egy 
azonnali, egyszeri 100 ezer forintos 
támogatás kifi zetésére az időseknek. 
Ahogy Gy. Németh Erzsébet fogalma-
zott, „csakis így lehet elérni, hogy egy 
végigdolgozott élet után tisztességes 
időskor járjon minden nyugdíjasnak”.

Tovább emeli az árakat az orbáni infláció
A BOLTOKBA BELÉPVE AZ EMBER EGYRE KEVÉSBÉ HISZ A SZEMÉNEK, AMI-
KOR MEGLÁTJA AZ ÁRAKAT. ORBÁN VIKTOR HIÁBA BESZÉL HÁBORÚS IN-
FLÁCIÓRÓL, EKKORA ÉLELMISZER-DRÁGULÁS CSAK MAGYARORSZÁGON 
TÖRTÉNT, EZÉRT JOGGAL NEVEZHETJÜK EZT ORBÁNI INFLÁCIÓNAK.

NYUGDÍJKORREKCIÓRA VAN SZÜKSÉG!

A boltokba belépve az ember egyre kevés-
bé hisz a szemének, amikor meglátja az 
árakat. Orbán Viktor hiába beszél háborús 
infl ációról, ekkora élelmiszer-drágulás 
csak Magyarországon történt, ezért jog-
gal nevezhetjük ezt orbáni infl ációnak.

A KSH szerint tavaly decemberben az 
50%-ot is elérte a magyar élelmiszer-drá-
gulás, miközben az uniós átlag alig lépte 
át a 18%-ot. Hiába bizonygatják tehát 
a Fideszben, hogy mindezt a „brüsszeli 
szankciók” hozták a nyakunkra, sehol 

máshol nem történt mégcsak hasonló 
drágulás sem az EU-ban.

Szemléletes példa, hogy a Magyarorszá-
gon előállított Pick szalámi másfélszer 
annyiba kerül itthon, mint például Né-
metországban, miközben az ottani árak-
ba nyilván beépült a szállítás költsége is. 
Mára szinte nincs is olyan termék vagy 
összehasonlítás, amelyben ne a magya-
rok húznák a rövi debbet, még a leggazda-
gabb nyugat-európai országokban élők is 
olcsóbban tudnak bevásárolni, mint mi.

Dr. Bodnár Zoltán árnyék-pénzügymi-
niszter szerint „az orbáni infl áció és a 
rekordmagas élelmiszerárak oka való-
jában maga az Orbán-kormány, ezért a 
drágulás megfékezésének a kormány tá-
vozása az alapvető feltétele. Azután meg 
kell erősíteni a forintot, haza kell hozni az 
Orbán Viktor miatt felfüggesztett uniós 
pénzeket, vi ssza kell szerezni a vi lág bi-
zalmát a magyar gazdaságban és a forint-
ban, valamint euróbevezetési céldátumot 
kell kitűzni.”
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Teljes szakmákkal háborúzik Orbán, 
megtagadja a tisztességes béreket
TILTAKOZÓ TANÁROK, ORVOSOK KERÜLTEK AZ ORBÁN-
KORMÁNY CÉLKERESZTJÉBE, MERT NEM TÁRGYALNAK 
SENKIVEL AZ OKTATÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY BAJAIRÓL.

Miután polgári engedetlenségi moz-
galom robbant ki a közoktatásban a 
megalázó tanári fi zetések miatt, a 
tankerületek a tiltakozó tanárok kirú-
gásával válaszoltak. Barkóczi Balázs 
oktatási és kulturális árnyékminisz-
ter pedig arra hívta fel a fi gyelmet, 
hogy az idén szeptembertől beveze-
tésre kerülő teljesítményértékelési 
rendszer a tanárok megfi gyelésére és 
megfélemlítésére fog épülni.

Eközben több ezer orvos helyezte le-
tétbe a felmondását, ha rájuk kény-

szerítik az új ügyeleti rendszert. Az 
Orbán-kormány azonnal vi sszatá-
madt: szerintük a Magyar Orvosi Ka-
mara a betegeket veszélyezteti.

Ezzel a politikával szemben az Ár-
nyékkormány a szakmákkal való 
egyeztetésekben hisz, mert a tanári 
szakszervezetekkel egyeztetve állt 
ki a 45 százalékos tanári béremelés 
mellett, továbbá a parlament elé ter-
jesztette a Magyar Orvosi Kamara ja-
vaslatait az egészségügyi törvényhez.

Napról napra többen követik a DK 
TV-t, amely az egyetlen, ellenzéki 
párt által működtetett online te-
levízió Magyarországon. Szuhai 
Botond, a DK Szubjektív műsorve-
zetője elmondta, már közel 32 ezer 
feliratkozójuk van, ami nagyobb, 
mint például Budaörs lakossága.

„A DK Szubjektívben nemcsak ki le-
het mondani, de ki is mondjuk az igaz-
ságot. Mit gondolunk az országról? 

Hogyan dolgozik az Árnyékkormány? 
Ezekre a kérdésekre is választ ka-
punk minden héten, mindig más és 
más vendégekkel. A nézőkkel, a DK 
közösségével együtt tanulunk és 
építkezünk, akik minden pénteken 18 
órától velünk tartanak. Folyamato-
san dolgozunk újabb műsorokon, és 
annyit elárulhatok, hogy nemsokára 
nem csak pénteken lesz mit nézni!” – 
fogalmazott Szuhai Botond.

EGYRE TÖBB NÉZŐVEL BÜSZKÉLKEDHET A DK TV
MAGYARORSZÁG EGYETLEN, ELLENZÉKI PÁRT ÁLTAL MŰKÖDTETETT ONLINE TELEVÍZIÓJÁNAK 
ELSŐ MŰSORÁBAN, A DK SZUBJEKTÍVBEN HÉTRŐL HÉTRE ISMERT KÖZSZEREPLŐK 
BESZÉLGETNEK, VITATKOZNAK ŐSZINTÉN A LEGFONTOSABB KÖZÉLETI KÉRDÉSEKRŐL.

Az elmúlt hetekben nagy port kavart 
a debreceni akkumulátorgyár ügye: 
a magyar kormány egy kínai akku-
mulátorgyárat akar a város határára 
telepíteni az ott élők határozott tilta-
kozása ellenére. Az Árnyékkormány 
hívta fel rá a fi gyelmet, hogy ez nem 
csak debreceni ügy, hiszen a kor-
mány bárhol, bármikor úgy dönthet, 
hogy akkumulátorgyárat épít, ahogy 
ezt számos esetben már meg is tette.

Az Árnyékkormány ezért konkrét ja-
vaslatokat dolgozott ki ennek kivé-
désére, amelyeket a két környezetvé-
delemmel foglalkozó tagja, Dr. Oláh 
Lajos és Kocsis-Cake Olivi o mutattak 
be. Az Árnyékkormány szerint „meg 
kell tiltani, hogy a kormány terüle-
teket vehessen el az önkormányza-
toktól, kötelezővé kell tenni, hogy 
környezetvédelmi hatástanulmány 
készüljön minden gyár engedélyezése 
előtt, meg kell vi zsgálni, hogy milyen 
típusú és méretű beruházásoknál le-
gyen kötelező a népszavazás kiírása, 
és a termőföldek védelmében is speci-
ális szabályozásra van szükség”.

NEM
az akkugyárakra!

IRATKOZZ FEL TE IS
A DK TV YOUTUBE-CSATORNÁJÁRA,



„Nem ellenzék vagyunk, hanem ellenfél”. 
A DK elnöke szerint az Orbán-kormány 
törvénytelen, ezért az a feladatuk, hogy 
minden törvényes eszközzel ott gyengít-
sék Orbán rendszerét, ahol csak tudják.

„Európa most és mindörökké”. Orbán 
Magyarország helyét Európa szélén vagy 

„Aki nincs ellenük, az velük van”. Gyur-
csány Ferenc szerint az Orbán-rend-
szer ellen nem lehet politikamentesen, 
ügyenként küzdeni. „Nincs középút: 
ezekben az ügyekben – legyen szó ok-
tatásról, vagy akkumulátorgyárakról – 
csak akkor lesz változás, ha leromboljuk 
az egész rendszert” – tette hozzá.

azon kívül jelölte ki, de a pártelnök sze-
rint „a DK a legeurópaibb pártként azt 
gondolja, nem lehet vi ta tárgya, hogy 
Magyarország helye Európában van”.

„A Fideszt aktívan támogatni több 
mint bűn, szégyen”. Gyurcsány Ferenc 
szerint „akik eladják tisztességüket, be-
csületüket és lelküket az Orbán-rend-
szernek, – például a tanárokat kirúgó 
tankerületi vezetők – nem burkolózhat-
nak tovább névtelenségbe, nem bújhat-
nak el a felelősség elől”.

„A Demokratikus Koalíció az Orbánnal 
szembenállók otthona”. A pártelnök el-
mondta, a DK a megalakulása óta az Or-
bán-rendszer legádázabb ellenfele, és 
soha nem alkudott meg a hatalommal. 
Legnagyobb ellenzéki pártként, 20 szá-
zalékos támogatottsággal és egymil-
lió-egyszázezer szavazóval pedig a DK 
az egyetlen kormányzóképes erő.

5 gondolat Gyurcsány Ferenc évértékelőjéből
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ FEBRUÁR 5-I XIII., TISZTÚJÍTÓ KONGRESSZUSÁN GYURCSÁNY FERENC 
PÁRTELNÖK MEGTARTOTTA ÉVÉRTÉKELŐ BESZÉDÉT, AMELYBEN KIFEJTETTE AZ ORBÁN-RENDSZERREL 
VALÓ SZEMBENÁLLÁS ÖT ALAPELVÉT.

Ők már
a Demokratikus 
Koalícióban
küzdenek tovább
a kormányvál-
tásért
TÖBB ELLENZÉKI POLITIKUS 
FOLYTATJA MUNKÁJÁT A DK-
BAN, MERT A LEGERŐSEBB 
ÉS A LEGSZERVEZETTEBB EL-
LENZÉKI PÁRTNAK LÁTJÁK.

Az utóbbi fél évben az ellenzéki pártok 
számos helyi és országos politikusa dön-
tött úgy, hogy a Demokratikus Koalícióban 
folytatja a munkáját. Nyilatkozataik alap-
ján a döntésükben közös volt, hogy mind-
annyian a Demokratikus Koalíciót tartják 
a legerősebb és a legszervezettebb ellen-
zéki pártnak, amely Dobrev Klára Árnyék-

kormányával közösen jelenleg az ellenzék 
egyetlen kormányzóképes ereje.

A Momentumból érkezett a DK közösségé-
be Juhász Béla, Sződliget polgármestere; 
Déri Tibor, Újpest polgármestere; Buzin-
kay György, Szentendre korábbi ellenzéki 
képvi selőjelöltje; Bodrozsán Alexandra 
kecskeméti önkormányzati képvi selő; 
valamint Székely Dániel, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés tagja. A Párbeszédből 
érkezett Kocsis-Cake Olivi o, a Párbeszéd 
volt pártigazgatója; valamint Szűcs Ba-
lázs, Erzsébetváros alpolgármestere. A 
Jobbikból érkezett Szilágyi Szabolcs, Mis-
kolc önkormányzati képvi selője.

Kocsis-Cake Olivi o az Árnyékkormány 
környezetvédelmi ügyekkel foglalkozó ár-
nyékkormánybiztosa átlépésekor arról be-
szélt, mit láthat ma egy ellenzéki politikus 
a DK-ban: „Az a 2022-es választás legfon-
tosabb tanulsága, hogy az ellenzéknek 
új stratégiára, szervezettebb működésre 
van szüksége. A DK bebizonyította, hogy 
képes új stratégiát adni, fegyelmezetten 
működni, alternatívát nyújtani az Or-
bán-rendszerrel szemben. A jelenlegi ha-
talmat leváltani akaró választók is egyre 
inkább a DK-ban látják a kormányváltás 
legnagyobb esélyét, ahogy én is”.
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