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ELSÖPRŐ GYŐZELMET ARATOTT DOBREV KLÁRA ÉS A DK AZ ELŐVÁLASZTÁS ELSŐ FORDULÓJÁBAN!

AZ ELŐVÁLASZTÁS 
ELSŐ FORDULÓJÁBAN KIDERÜLT: 

DOBREV KLÁRA 
A KÖZÖS NEVEZŐ

SZAVAZZUNK DOBREV KLÁRÁRA 
AZ OKTÓBERI MÁSODIK FORDULÓBAN IS!
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Elsöprő 
győzelem az 
előválasztáson
A PÁRTOK KÖZÖTT 
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ, 
A MINISZTERELNÖK- 
JELÖLTEK KÖZÖTT DOBREV 
KLÁRA TAROLT AZ ELSŐ 
FORDULÓBAN.

A magyar történelem első 
ellenzéki előválasztásának első 
fordulójában a Demokratikus 
Koalíció volt a legsikeresebb 
párt, és Dobrev Klára volt a 
legsikeresebb miniszterelnök- 
jelölt. A DK a 106 körzetből 
összesen 32 körzetben győzött, 
ezzel pedig a legtöbb képviselő-
jelöltet adó párttá vált az ellen-
zéki összefogásban. Dobrev 
Klára képes volt ezt is felül-
múlni, hiszen miniszterelnök- 
jelöltként 85 körzetben nyert 
a 106-ból. Ez röviden azt jelenti, 
hogy a DK minden elképzelhető 
módon megnyerte az ellenzé-
ki előválasztás első fordulóját, 
egyes választókörzetekben ráa-
dásul hatalmas különbséggel.

A képviselőjelölti verseny ezzel 
lezárult, az ellenzéki szavazók 
eldöntötték, hogy ki legyen 
az a 106 ember, akik jövő tavasz- 
szal az ellenzéki összefogás 
közös jelöltjeként szállnak 
szembe a Fidesz jelöltjeivel. 
A közös miniszterelnök szemé- 
lye ugyanakkor még nyitott kér-
dés, erről az októberi második 
forduló fog dönteni. Ebben a 
versenyben messze Dobrev Klá-
ra látszik a legesélyesebbnek 
a kormányváltásra, de ahhoz, 
hogy ő legyen a közös miniszter- 
elnök-jelölt, meg kell nyernie az 
októberi második fordulót is.

Az előválasztáson 
kiderült: Dobrev Klára 
a közös nevező

Az előválasztás első fordulója egy- 
értelmű eredménnyel végződött: míg 
Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter 
csak az általuk vezetett városokat ̵ 
Budapestet és Hódmezővásárhelyet ̵ 
tudták maguk mellé állítani, addig 
Dobrev Klára maga mellé állította Ma-
gyarországot. A DK miniszterelnök- 
jelöltjének győzelme elsöprő: nem 
csak az összes megyeszékhelyen 
nyert, hanem a 106 választókerület 
jelentős többségében is. Az előválasz-
tás első fordulójában kiderült: Dobrev 
Klára a közös nevező Budapest és a 
vidék között.
Ha valami, ez döntő lesz 2022-ben. 
Harmincéves választási tapaszta-
lat, hogy kormányt váltani nem lehet 
csak Budapestről, a kormányváltás 
mindig vidéken születik meg. Dob- 
rev Klára az ország 106 választó-
körzetéből 85-ben nyert, míg Ka-
rácsony Gergely csak 15, Márki-Zay 
Péter pedig mindössze 2 választó- 
körzetben. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 
Dobrev Klára az egyetlen miniszterel-

nök-jelölt, aki jövő tavasszal le tudja 
győzni az Orbán-kormányt, mert orszá- 
gos támogatottsággal rendelkezik.
A DK miniszterelnök-jelöltje ugyan- 
akkor nem csak ebben az értelemben 
vált az előválasztás első fordulójá-
ban közös nevezővé. Dobrev Klára 
nemcsak Budapest és a vidék között 
volt közös nevező, hanem az ellenzé-
ki szavazók között is, hiszen messze 
felülmúlta a DK eredményét is. Az or- 
szágban 54 olyan választókörzet is 
van, ahol nem a DK állította a végül 
győztes jelöltet, Dobrev Klára mégis 
megnyerte a miniszterelnök-jelölti 
versenyt. Ez csak úgy sikerülhetett, 
hogy más ellenzéki pártok szavazói 
is hatalmas arányban szavaztak át 
Dobrev Klárára a saját pártjuk jelöltje 
helyett.
Mindezzel persze még nincs vége 
az előválasztásnak, hiszen jön az 
októberi második forduló, amelyen 
végleges döntés születik arról, hogy ki 
lesz Orbán Viktor kihívója 2022-ben.

|| DOBREV KLÁRÁT A VIDÉK MAGYARORSZÁGA IS TÁMOGATJA.
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A második forduló fogja eldönteni, 
hogy ki lesz Orbán kihívója

|| ÚJRA KINYITNAK A SZAVAZÓSÁTRAK, FOLYTATÓDIK AZ ELLENZÉKI ELŐVÁLASZTÁS

Az előválasztás második fordulója 
ugyanúgy fog zajlani, mint az első, 
egy nagy különbséggel: most már nem 
lesz lakóhelyhez kötve a szavazás, 
tehát mindegy, hogy az állandó beje- 
lentett lakcímünkön lakunk-e vagy 
az ország másik felében, a közös 
miniszterelnök-jelöltre bármelyik elő-
választási szavazósátorban leadhatjuk 
a szavazatunkat. 
A szavazáshoz szükséges dokumen-
tumok ugyanazok, mint az első fordu- 

lóban: egy érvényes, hivatalos fény-
képes igazolványra (személyi igazol-
vány, vagy jogosítvány vagy útlevél) és 
a lakcímkártyánkra lesz csak szüksé-
günk. Az is szavazhat a második for- 
dulóban, aki esetleg nem vett részt az 
elsőn.
A szavazósátrak helyét illetően ugyan- 
akkor történhetnek meglepetések, 
egyáltalán nem biztos, hogy ugyanott 
tudunk majd szavazni, mint az első 
fordulóban. Így mielőtt szavazni in-

dulunk, mindenképp érdemes az 
elovalasztas2021.hu előválasztási 
honlapon ellenőriznünk, hogy hol tud-
juk leadni a szavazatunkat.
Eljött az idő, Dobrev Klára arra 
vállalkozik, hogy beteljesítse mind-
azt, amiért a DK-t alapítottuk: hogy 
lebontsa az Orbán-rendszert és 
lerakja egy szabad, demokratikus, 
európai Magyarország alapjait. Ez a mi 
pillanatunk, ott a helyünk a szavazó-
sátrakban!

AZ ELSŐ FORDULÓ LEZÁRULTÁVAL AZ ELLENZÉKI SZAVAZÓK ELDÖNTÖTTÉK, HOGY KI LESZ A 106 
KÖZÖS ELLENZÉKI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉVPVISELŐJELÖLT, ARRÓL AZONBAN, HOGY KI LESZ A KÖZÖS 
MINISZTERELNÖK-JELÖLT, CSAK A KÖVETKEZŐ NAPOKBAN FOGNAK DÖNTENI.

Dobrev Klára a kétharmados 
Orbán-rendszer ellen

SOK VITA FOLYIK ARRÓL, HOGY MIRE LESZ KÉPES AZ 
ELLENZÉK, HA JÖVŐRE UGYAN LEGYŐZI A KORMÁNYT, 
DE NEM SZEREZ KÉTHARMADOS FELHATALMAZÁST 
A VÁLASZTÁSON. A LEGNAGYOBB VITA TALÁN ÉPP 
EBBEN VOLT A KÉT LEGESÉLYESEBB JELÖLT KÖZÖTT.

Dobrev Klára sokszor elmondta, 
hogy a következő parlamenti több- 
ségnek ki kell majd mondania, 
hogy a Fidesz egypárti alaptörvé- 
nye alkotmányellenes, különben 
a következő kormány bukásra lesz 
ítélve. A neves alkotmányjogá- 
szok által is képviselt forgatókönyv 
szerint a demokratikusan megvá-
lasztott parlamenti többség úgy 
tudja helyreállítani a jogállamot, 
ha egyszerű többséggel is hatályon 

kívül helyezi a fideszes alaptörvény 
azon passzusait, amelyek megakadá- 
lyozzák, hogy valaki kétharmad nélkül 
is kormányozni tudjon. Dobrev sze-
rint többek között el kell küldeni Polt 
Pétert, és fel kell oszlatni a fideszes 
Alkotmánybíróságot is. A másik, 
Karácsony Gergely által képviselt fel-
fogás szerint ezt nem szabad meg- 
tenni, meg kell hagyni a fideszes 
Alkotmánybíróságot, a helyén kell 
hagyni a kétharmados törvényeket 

és Polt Péter legfőbb ügyészt is, 
majd amikor bebizonyosodik, hogy 
a kormány így kormányzásképtelen  
̵  ami 1-2 héten belül megtörténik  ̵ , 
akkor előrehozott választásokat 
kell kiírni, egészen addig, amíg 
valaki kétharmaddal nem győz. 
Hogy az ellenzék melyik utat jár-
ja majd 2022-ben, azt az ellenzé-
ki szavazók fogják eldönteni az 
előválasztás második fordulójá-
ban.
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Kuncze Gábor bejelentette: Dobrev Klárát 
támogatja az előválasztáson
AZ SZDSZ EGYKORI ELNÖKE SZERINT AZ ELLENZÉKI MINISZTER- 
ELNÖK-JELÖLTEK KÖZÜL DOBREV KLÁRA A LEGALKALMASABB.

Kuncze Gábor videóüzenetében úgy 
fogalmazott: „Az elmúlt 30 évben 
közelről és kicsit távolabbról is lát-
tam kormányok működését. Tudom, 
mennyire nehéz olyan jó döntése-
ket hozni, amelyeknek nemcsak a 
kevesek, hanem a sokak is haszon- 
élvezői lehetnek. Dobrev Klárát 
azért támogatom, mert a miniszter- 
elnök-jelöltek közül ő a legalkalma- 
sabb ilyen döntések meghozatalára” 
– mondta az egykori belügyminisz-
ter, hozzátéve: Dobrev rendelkezik 
jogi és közgazdász végzettséggel, 

beszél öt nyelven, tízéves tapasz- 
talata van a közigazgatásban, 
az Európai Parlament alelnökeként 
pedig nemzetközi ismertségre is 
szert tett. Tudja, hogyan működik, 
és azt is, hogy hogyan működtet- 
hető jobban az ország. Kuncze 
szerint Dobrev Klára a kevesek 
Magyarországa helyett a sokak 
Magyarországát képes megterem- 
teni. „Mert ne felejtsük, nem elég 
győzni, kormányozni is tudni kell” – 
zárta videóját az SZDSZ volt elnöke, 
Kuncze Gábor.

Dávid Ferenc éveken keresztül számta-
lan egyeztetésen és szakmapolitikai fóru-
mon vett részt, ahol a munkaadói oldalt, 
a szakszervezetek és a kormányzati sze-
replők együttműködését segítette. Kordás 
László, a versenyszféra legnagyobb szak- 
szervezeti szövetségének volt elnöke évek 
óta képviseli a munkavállalók érdekeit. Az 
tehát biztosan kijelenthető, hogy nem min-
den miniszterelnök-jelölt mögött áll ilyen 
felkészült és tapasztalt szakértői csapat. 
Kordás szerint a DK miniszterelnök-jelöltje 

józan, megfontolt döntéseivel képes előse-
gíteni a gazdaság fejlődését úgy, hogy nem 
az oligarchák, hanem a hazai kisvállalkozók 
érdekeit szolgálja.
 
A DK-hoz igazolt szakemberek közös videó-
jukban leszögezték: Dobrev Klára az érdek- 
egyeztetés elkötelezett híve, szívügye a 
munkavállalók helyzete, aki a munkaválla-
lók és a munkáltatók feje felett nem hoz 
döntéseket, és aki a kevesek Magyarországa 
helyett a sokak Magyarországáért dolgozik.

Dávid Ferenc és Kordás László is a DK 
miniszterelnök-jelöltjének szakértői csapatát erősíti 
A VÁLLALKOZÓK ÉS MUNKÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KORÁBBI FŐTITKÁRA ÉS A 
SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG ELNÖKE KÖZÖSEN JELENTETTÉK BE, HOGY DOBREV KLÁRÁT TÁMOGATJÁK.

OSZKÓ PÉTER IS DOBREV 
KLÁRÁT TÁMOGATJA

Oszkó Péter Dobrev Klárát támo-
gatja az előválasztáson – ezt a 
Bajnai-kormány pénzügyminisz-
tere Facebook-oldalán jelentette 
be, hozzátéve: ő a DK miniszter- 
elnök-jelöltjét tartja a legalkalma-
sabbnak arra, hogy egy esetleges 
miniszterelnöki pozícióval járó fela- 
datot és kihívást képes legyen kezel-
ni és teljesíteni.
Oszkó Péter csak egy évet töltött 
a politikában, előtte és utána is az 
üzleti életben és a teljesítmény- 
fókuszú munka világában szociali-
zálódott, ahol azt tanulta meg, hogy 
adott feladatkörre mindig az arra 
legalkalmasabb embert kell 
választani, függetlenül minden 
más személyes, szervezetpolitikai 
vagy taktikai megfontolástól. „A 
miniszterelnök személyének meg- 
választásánál kevés nagyobb tét 
van mindannyiunk, az egész ország 
számára, ebben a döntésben tehát 
még inkább azt a szempontot kell 
érvényesíteni, hogy ki képes ezt a 
feladatot a legjobban ellátni" - írta 
a volt pénzügyminiszter.
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Az elhíresült 28 500 forintos 
nyugdíjszelvény története
A DK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE ORSZÁGSZERTE GYŰJTI 
AZOKAT AZ EMBERI TÖRTÉNETEKET, AMIK MEGMUTATJÁK, 
HOGY MILYEN MA MAGYARORSZÁG.

Egerben kezdett el beszélgetni 
egy nyugdíjas férfi az utcafórumon 
Dobrev Klárával. Megmutatta neki a 
nyugdíjszelvényét is: 28 500 forint. 
Ennyit kap minden hónapban, ebből 
kell(ene) megélnie. 68 év körül lehe-
tett az illető – meséli utóbb Dobrev 
Klára –, és ez a szikár, igazi melós 
ember elsírta magát, és elmondta, 
hogy őt a munkahelyéről fogják a sír-
ba vinni, mert nincs annyi nyugdíja, 
hogy megéljen belőle.
A DK miniszterelnök-jelöltje elkérte a 
szelvényt, és azóta mindig ott őrzi a 
tárcájában. Soha nem szabad elfelej-
teni, hogy milyen körülmények között 
hagyta a magyar emberek millióit az 
elmúlt több mint egy évtized alatt 
az Orbán-kormány. Hogy miközben 
az Orbán család és a haverjaik milli- 

árdosok lettek, magyarok milliói let-
tek egyre elhagyatottabbak és szegé- 
nyebbek. Magyarországnak olyan 
kormányra és miniszterelnökre van 
szüksége, aki a hatalmát nem saját 
gazdagodására, hanem a szegénység, 
a nyomor csökkentésére használ-
ja. Akinek nem a lopás a programja, 
hanem az emberek szolgálata.
Ez a 28 500 forintos szelvény örök 
emlékeztető Dobrev Klára számára, 
hogy miért érdemes vállalnia minden 
küzdelmet az Orbán-rendszer ellen, 
és hogy milyen hatalmas feladatok 
várnak rá. Az új kormánynak meg kell 
emelnie a nyugdíjakat, vissza kell hoz-
nia a svájci indexálást, és olyan nyug-
díjrendszert kell létrehoznia, hogy 
az ország gazdasági növekedéséből 
az idős emberek is részesüljenek.

|| DOBREV KLÁRA MINDIG MAGÁNÁL TARTJA:

Az orbáni 12 éves ámokfutásban 
a magyar egészségügy az egyik 
legtöbbet szenvedett ágazat. Sok 
ezer orvos és ápoló hiányzik a 
rendszerből. Kórházi osztályok 
szűntek meg, több régió is van az 
országban, ahol alig van háziorvos. 
Nőttek a műtéti várólisták is, van 
olyan rutinbeavatkozás, amelyre 
éveket kell várni.
Dr. László Imre, volt kórházigaz- 
gató, Újbuda polgármestere szerint 
Dobrev Klára rátapintott a lényegre: 
embert csak ember tud menteni. 
Nem azért volt Magyarország halá-
lozási világrekorder a járványban, 
mert kevés lenne a kórház vagy a 
műszer, hanem azért, mert kevés 
az orvos és az ápoló. Így történhe-
tett meg, hogy 30 ezer honfitársunk 
halt meg a járványban, miközben 
több ezer lélegeztetőgép porosodott 
a kormányzati raktárakban.
A Szent Imre Kórház korábbi főigaz-
gatója egyetért Dobrev Klára válla-
lásával, miszerint a következő 10 év-
ben 3 ezer új orvost, 9 ezer új ápolót 
és 500 új háziorvost kell munkába 
állítani a magyar egészségügyben.

Dr. László Imre: 
Dobrev Klára mondta 
ki a lényeget, több 
orvos és ápoló kell 
az egészségügybe



MOLNÁR CSABA:

Dobrev klára 
fogja visszaszerezni 
az uniós pénzeket
AZ EURÓPAI UNIÓ ORBÁ-
NÉK LOPÁSA MIATT 
BEFAGYASZTOTTA AZ 
UNIÓS TÁMOGATÁSOKAT. 

Magyarország már nem jogál- 
lam, ezért az Európai Unió 
nem utalja a magyaroknak járó 
pénzt. Ez Orbán Viktor bűne: 
magyar vállalkások, önkor- 
mányzatok várnak reményte-
lenül arra az összegre, amely 
fejlesztené a magyar gazdasá-
got, munkahelyek százezreit te-
remtené és őrizné meg.
Molnár Csaba szerint a kormány- 
váltás ad esélyt arra, hogy a 
zárolt pénzek újra el tudjanak 
indulni Magyarországra. Ehhez 
kormány-, sőt rendszerváltás 
kell. A DK európai parlamenti 
képviselője úgy látja, a holtpont- 
ról Dobrev Klára tudja kimozdí-
tani a helyzetet. Ő az Európai 
Parlament alelnöke, kiváló 
nemzetközi kapcsolatokkal és 
nyelvtudással, aki miniszter- 
elnökként garancia arra, hogy 
Magyarország újra teljesíte-
ni fogja a jogállami normákat. 
Ezzel szűnik meg az Orbán ál-
tal állított akadály, és az uniós 
pénzek ismét jönni fognak. Az 
Orbán-kormány ahelyett, hogy 
biztosítaná a sajtó, az igazság- 
szolgáltatás szabadságát, és 
jöhetnének az uniós milliárdok, 
inkább rettenetes mennyiségű 
hitellel adósított el minden ma-
gyart.
Dobrev Klára nemcsak az uniós 
pénzeket szerzi vissza, hanem 
vezetésével a Magyar Köztár-
saság újra tisztességes és kiszá- 
mítható szövetségese lesz az 
Európai Uniónak és az Egyesült 
Államoknak.

A kormány a bankok, 
én az emberek 
oldalán állok!
A devizahitel-válságban az Orbán-kor-
mány tíz év alatt csak a leggazdagabb 
10%-nak segített, míg az adósok 
90%-át rekordgyenge forinttal sodor-
ta soha nem látott veszélybe. Dobrev 
Klára, a DK miniszterelnök-jelöltje a 
Bank Center előtt tartott sajtótájé- 
koztatót arról, hogy az Orbán-kor-
mány hogyan állt az emberek helyett a 
bankok oldalára a pénzvilággal kötött 
megállapodással.

“Arra készülök, hogy a kormányváltás 
után felmondjam azt a bűnös megál- 
lapodást, amelyet Orbán Viktor kötött 
a pénzvilággal a devizahitelekről” ̵   
mondta el arról, hogy mit várhatnak 
tőle a devizahitelesek, ha ő lesz a 
következő miniszterelnök.

Dobrev Klára kiemelte, ebben a bűnös 
megállapodásban a kormány vállal-
ta, hogy úgy fogja forintosítani a de-
vizahiteleket, hogy a bankoknak a 
forintosítás egyetlen fillérjébe sem 
fog kerülni, az árfolyamveszteség 
egészét az emberek fogják kifizetni. 

Hangsúlyozta, ezzel szemben, ha ő 
lesz a miniszterelnök, akkor egy devi-
zahiteles kárpótlási törvényben fogja 
lehetővé tenni, hogy újraszámolják az 
összes devizahitelt, méghozzá úgy, 
hogy az árfolyamkockázatot már ne 
csak az emberek viseljék, hanem a 
bankok is.

„A pénzvilággal kötött megállapo-
dásban az Orbán-kormány vállal-
ta azt is, hogy nem gördít semmi- 
lyen akadályt a végrehajtások útjába 
sem. Mi fel fogjuk függeszteni a vég- 
rehajtásokat és a kilakoltatásokat is, 
egészen amíg az újraszámolás meg 
nem történik mindenkinél, és a bankok 
nem fizettek kárpótlást az embereknek. 
Ezen túl be fogjuk vezetni az elsétálási 
jogot is, hogy ha valaki már elveszítet-
te a hitelből vett ingatlanát, akkor attól 
ne lehessen utána is pénzt követelni” 
– magyarázta, felidézve: a Magyaror-
szágon lévő bankok és pénzintézetek 
692 milliárd forintot kerestek a ma- 
gyar lakosságon csak a tavalyi évben.

|| A DK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE A BANKCENTER ELŐL ÜZENT:
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Dobrev Klára 
fél éve járja 
az országot 
nagyvárostól a 
legkisebb falvakig
ÚGY TŰNIK, HOGY 2021-IG KELLETT VÁRNI 

MAGYARORSZÁG LEGHOSSZABB ÉS LEGNAGYOBB 

POLITIKUSI ORSZÁGJÁRÁSÁRA, AMIT DOBREV KLÁRA, 

A DK MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE MUTATOTT BE AZ 

ELŐVÁLASZTÁSI KAMPÁNYBAN.

Dobrev Klára már többször felhívta 
magára azzal a figyelmet, hogy a je-
lenleg hatalmon lévő Orbánhoz képest 
milyen közvetlenül beszélget az em-
berekkel, milyen fáradhatatlanul járja 
Magyarország településeit. Már 2019-
ben, az európai parlamenti választás 
előtt is csúcsteljesítményt hajtott vég- 
re 36 órás országjárásával.
A DK miniszterelnök-jelöltje az el-
múlt hónapokban sem tétlenkedett ̵  
a Demokratikus Koalíció előválasztási 
nagyrendezvényén a budapesti Szent 
István parkban el is mondta a pontos 
számokat: „50 településig számoltam, 
hogy hány helyre sikerült eljutni, mos-
tanra közel 20 ezer kilométert tettem 
meg, és legalább 10 ezer emberrel ta-
lálkoztam személyesen. De ha a kollé- 
gáimat, a DK politikusait is számol-
nám, akkor több tízezer emberről és 
több százezer megtett kilométerről is 
beszélhetnék. Csak így érdemes ezt 

csinálni, ha ismerjük az országot, mert 
különben nem fogunk jól kormányoz-
ni.”
Dobrev Klára szerint az országot nem 
lehet sikeresen kormányozni sem söté-
tített üvegű kormányzati autók hátsó 
üléséről, sem testőrök gyűrűjéből, sem 
a Karmelita kolostorból. „Én kérdezek, 
figyelek, hallgatok és megértek. Sze-
rintem nem az a jó politikus, aki sokat 
tud beszélni, hanem az, aki sokat tud 
hallgatni, mert ez az ország csak akkor 
lesz élhető, ha tényleg az emberekről 
szól.”
Dobrev számára az is kiemelten fontos 
elv, hogy nem lehet az egész ország; 
a nagyvárosok, kisvárosok és a falvak 
ismerete nélkül győzni sem. Szerinte 
továbbra is érvényes az a régi válasz- 
tási tapasztalat, hogy a kormányváltás-
hoz Budapest és az ország többi része 
egyaránt kell, nem lehet kormányt vál-
tani csak innen vagy csak onnan. 
A Demokratikus Koalíció miniszterel-
nök-jelöltje láthatóan komolyan veszi 
küldetését és feladatát, azt is már előre 
kijelentette, hogy a 2022-es választás 
után, immár miniszterelnökként sem 
fog felhagyni az országjárás hagyo-
mányával, hogy mindenhová eljuthas-
son és mindenkit meghallgathasson. 
„Meg is kaptam kritikaként, hogy olyan 
vagyok, mint egy tyúkanyó. Csak azt 
tudom mondani, hogy inkább vezesse 
az országot egy tyúkanyó, mint egy hét- 
próbás gazember” - mondta a témával 
kapcsolatban Dobrev Klára. 

Dobrev Klára: 
Be fogjuk 
vezetni az eurót!
HA NEM AKARJUK, HOGY 
EGYRE KEVESEBBET ÉRJEN 
A PÉNZÜNK, AKKOR NINCS 
MÁS VÁLASZTÁSUNK.

Elképesztő módon érezteti a 
hatását, hogy a Fidesz tönkre- 
tette a forintot, és a járvány alatt 
Magyarországon volt a legma- 
gasabb az infláció. Már ismerjük 
a 370 forintos eurót, az 500 
forintos benzint, és iparági 
szakértők szerint egyre közelebb 
kerülünk a 2 ezer forintos csirke- 
mellhez is. Holott azoknál a 
szomszédainknál, akik már 
bevezették az eurót, alig volt 
infláció az előző években.
Dobrev Klára, a DK miniszterel- 
nök-jelöltje az előválasztáson 
leszögezte, van megoldás a prob- 
lémára. „Egyértelmű, hogy mit 
kell majd tennünk 2022 után: 
minél hamarabb be kell vezet-
nünk az eurót, hogy ne érjen 
hétről hétre kevesebbet a fize-
tésünk, nyugdíjunk.”

ELŐVÁLASZTÁS — 7. OLDAL|| $

10 ezer 
személyes 
találkozás

20 ezer 
megtett 
kilométer
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Gyurcsány Ferenc, a Demokra-
tikus Koalíció elnöke a DK kam-
pánynyitó nagyrendezvényén 
beszédében többek között arra 
is kitért, hogy milyennek kell 
majd lennie az új, demokratikus 
és európai kormány vezetőjé-
nek, az új Magyar Köztársaság 
miniszterelnökének. A pártel-
nök hangsúlyozta: a választá-
sokkal kormányt fogunk majd 
váltani, de rendszert váltani 
csak kormányzással lehet majd. 
Hozzátette: az új kormány dolga 
lesz az őt támogató sokasággal 
együtt, hogy rendszert váltson. 
Ehhez pedig olyan ember kell, 
aki nem hezitál majd, és nem 
kompromisszumokat fog keres- 
ni a NER maradványaival, és aki 
nem ijed meg, amikor egyéb- 
ként megijesztenék – mondta 
Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke 
szerint ugyanakkor az új kor-

mányfőnek türelmesnek is kell 
lennie, kompromisszumkésznek 
is kell lennie, és sokszor meg 
kell majd hallgatnia a hatpárti 
koalíció tagjait. „Szóval egyszer-
re kell keménység, egyszerre 
kell kompromisszumkészség, 
egyszerre kell döntésképesség, 
egyszerre kell konszenzuske-
reső képesség” – hangsúlyozta 
Gyurcsány. A pártelnök hozzá-
tette: mindenkit arra kér, hogy 
szavazzon Dobrev Klárára, mert 
ő képes arra, hogy kemény le-
gyen, és képes arra is, hogy 
kompromisszumokkal össze-
tartson egy ilyen koalíciót. „A 
választás kormányváltás, a kor-
mányzás rendszerváltás, és ezt 
a rendszerváltást egy nő fogja 
vezetni, Dobrev Klára!” – zárta 
a beszédét Gyurcsány Ferenc.

GYURCSÁNY FERENC A DK KAMPÁNYNYITÓJÁN 
BESZÉLT ARRÓL, HOGY MILYEN MINISZTERELNÖKRE 
VAN MOST SZÜKSÉGE A HAZÁNAK.

GYURCSÁNY: KLÁRA 
EGYSZERRE LESZ 
KEMÉNY ÉS TÜRELMES
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AZ ÉN 
GENERÁCIÓMNAK 
KLÁRA A PÉLDA!

A Demokratikus Koalíció Szent István 
parki kampányrendezvényén Németh 
Georgina mondott beszédet a Demokra-
tikus Lendület nevében Dobrev Klára 
beszéde előtt. Gina elmondta, hogy fia-
talként és nőként is hisz abban, hogy a le-
hetőségeinket, a jövőnket a képességeink 
határozzák meg, nem pedig a körülménye- 
ink, a nemünk vagy a származásunk. 
Ő a DEL tagjaként ezért is küzd azok ellen 
a hazug, álkeresztény és műkonzervatív 

politikusok ellen, akik a Szolgálólány 
meséjének történetét akarják valósággá 
tenni Magyarországon. Hangsúlyozta: 
ne a Fidesz akarja megmondani, hogy 
mi az a család, vagy megszabni, hogy 
a nőknek hol a helyük! A fiatalok egy 
olyan szabad, európai, demokratikus 
Magyarországon szeretnének élni, ahol 
nem a gyűlölet és a kapzsiság uralkodik, 
hanem ahol lehet szabadon élni és sze-
retni, és ahol nőként is kötöttségek nélkül 
dönthet mindenki a saját sorsáról. Ezért 
a fiataloknak is Dobrev Klára a példa, aki 
megmutatta, hogy igenis a nőknek is van 
helye a közéletben és a politikában.

Demokratikus
Lendület del.dkp.hu


