
Először szólok hozzá a lassan két hete bejelentett rezsicsökkentés „vitához”. 
Elfogadom a kormány érvelését, valóban az egekben az energia ára. Elfogadom, 

hogy az orosz agresszió is nagyban hozzájárult ehhez. Nagy baj van, ilyenkor 
valóban zárni kell a „sorokat” és ahogy lehet, „közös” megoldásra törekedni.  

 
Én, mint állampolgár fegyelmezetten, természetesen, kiveszem a részem a 
többlet terhekből. Az viszont nem igaz, hogy nem tudtak róla. Az energia 

áremelkedés jóval korábban kezdődött. Volt, amikor a rezsicsökkentett árnál is 
olcsóbban szerezték be a gázt a szolgáltatók (szolgáltató?), és ezzel komoly 
haszonra tettek (tett) szert. Állítólag ez megközelítette az 500 milliárd forintot is 

(ez hol van most?). Aztán szép lassan elkezdtek az árak „kúszni” felfelé, jóval a 
háború kitörése előtt. Emlékezzünk a „benzin árstop”-ra, ami tavaly ősszel 

került bevezetésre a drasztikus olajár emelkedés miatt. Tehát, mindenről 
lehetett tudni a kormánynak is.  
 

A választási kampányban szó nem volt arról, hogy hozzányúlnak a csökkentett 
árakhoz, sőt, kinevették azokat, akik azt mondták, fenntarthatatlan. Pedig 

fenntarthatatlan, nemcsak a háború miatt. Ezt most a kormány is elismerte. 
Persze, ahogy halljuk, mindenki (EU, Oroszok agressziója stb.) hibás, csak ők 
nem. És emlékezzünk 600 milliárd visszatérített adóra (ami, persze, nem baj, 

hiszen pénzt ad az embereknek, de nem volt fedezete!!!), a kampány 
pénzszórása. 1600 milliárd ment ki, hitelből. Ez volt a hatalmas felelőtlenség, 
hiszen ebben a helyzetben a biztonsági tartalék képzése elengedhetetlen.  

 
Kassza üres, az állam eladósodása soha nem látott mértékű, az infláció 

kétszámjegyű, élelmiszerárak csak ebben az évben 24 százalékkal nőttek. Ezek 
tények!!! Most pedig „visszaszedegetik” a pénzt (rezsi, KATA), mert a 
költségvetés a csőd szélén áll.  

És ma már az önkormányzatok – beleértve Gödöllőt – sem rendelkeznek 
tartalékkal, amivel helyben lehetne a rászorulókat jobban segíteni, sőt, a jövő 
évben a működés is sok bizonytalanságot rejt magában. Az átlagos otthoni 

költségvetéssel rendelkező emberek nagy része is bizonytalan helyzetbe 
sodródik. Nem szeretnék politizálni, pánikot kelteni, és „habzó szájjal” kiabálni, 

de megállapíthatjuk, hogy minket mindannyiunkat átvertek! Nem erről szóltak 
a kampányban és nem erre kapták a szavazatokat.  
 

Tegyük hozzá reálisan, hogy az ellenzék sem tudott volna ebben a helyzetben 
jobb megoldásokat, de reálisabban nyilvánultak meg. Nem akarták elhitetni, 

hogy „minden nagyon szép, dübörög a gazdaság, stb.” Talán ők gyorsabban 
jutnának az EU-s forrásokhoz, mert a jogállamiság helyreállítása az EU 
ügyészséghez való csatlakozás nem volt kérdés a számukra.  

 
Ezt kéne a kormánynak is tudomásul venni mielőbb és lépni a magyarok 
érdekében. Igaz, hogy akkor néhány oligarcha „elesik”, illetve be kell őket 

áldozni. Pl.: Tiborcz Istvánt is, aki nevezetesen a miniszterelnök veje. Kérdés ki 
kinek az érdekét védi. Végül csak annyit, Paks valóban fedezné, de érthetően a 



költségvetés egyensúlya miatt a lakossági terhek, az ÁFA bevételek növelése 
elengedhetetlen. Kérdés: ezeket a növekvő terheket meddig bírják az emberek? 

 
Forrás: Gémesi György közösségi oldala, 2022. július 19. 


