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→ Előbb sms-t 
küldtek, hogy az 
emberek menje-
nek oltatni, majd 
lemondták, utána

pedig kiderült, hogy mégis lehet
oltatni. Nem mindennapi összeomlást 
mutatott be az Orbán-kormány.
A cikk folytatódik a 2. oldalon.

ORBÁNNAK NEM KELLETT AZ EU-S VAKCINAKÁOSZBA FULLADT A TÖMEGES OLTÁS ÖNKÉNTES ORVOSNAK ÁLLT LÁSZLÓ IMRE 

→ Kiderült, hogy 
nem “Brüsszel” 
küldi lassan a 
vakcinát, hanem
a magyar kormány

rendelt belőle feleannyit, mint 
tehette volna. Ez kellett ahhoz, 
hogy lehessen brüsszelezni.
A cikk folytatódik a 3. oldalon.

→ A volt kórházi-
gazgató visszavet-
te a fehér köpenyt, 
mert úgy érezte,  a 
harmadik hullám-

ban önkéntes orvosként is segítenie 
kell az embereknek. Felemelő törté-
net Újbuda DK-s polgármesteréről.
A cikk folytatódik a 4. oldalon.
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• Káoszba fulladt
a tömeges oltás

Hiába hangzott el még korábban Orbántól, hogy ha 
egy hétvége alatt kellene mindenkit beoltani, arra is 
képesek lennének, mára kiderült: ez ordas nagy hazug-
ság. Előbb sms-t küldtek a tömeges oltásról, majd 
lemondták, majd kiderült, hogy aki mégis elmegy,
azt beoltják. Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció
frakciószóvivője a kormány oltási bakija után úgy
fogalmazott: nem maradhat következmények nélkül,
hogy a kormány mindössze 74 ezer ember beoltá-
sát sem volt képes megszervezni, majd Gulyás Gergely 
és Kásler Miklós miniszterek lemondását követelte.

a Fidesz kormányzásképtelensége
a legnagyobb veszély az országra

|| DOBREV KLÁRA:

Előbb a tesztelés és a kontaktkuta-
tás, majd az elmúlt hetekben a töme-
ges oltás omlott össze. Erről kérdez-
tük Dobrev Klárát, a DK EP-képvise-
lőjét, az Európai Parlament alel-
nökét. „Kétségtelen tény, hogy ma 
nem a Fidesztől már megszokott 
gazemberség a legveszélyesebb az 
országra, hanem a kormányzáskép-
telenség”. Dobrev Klára szerint már 
tavaly is látszott, hogy a kormány 

nincs a helyzet magaslatán: „amikor 
az iskolai lázmérést csak októbertől 
kezdték el, a tanévkezdés után egy 
hónappal, amikor egy egész nyár 
alatt nem tudták bővíteni a teszte-
lési kapacitást, ezért összeomlott
a kontaktkutatás is, vagy amikor ki-
derült, hogy nem hogy mindenkit 
nem tudnak beoltani egy hétvége 
alatt, hanem mindössze 74 ezer em-
bert sem” - sorolja az emlékezete-

sebb kormányzati összeomlásokat
a DK EP-képviselője. “Nehéz ebben
a helyzetben arról beszélni, hogy
milyen lenne a jó kormányzás, amit
ez az ország megérdemel, miközben 
ma gyakorlatilag semmilyen kor-
mányzás nincs. Ez jelenti ma a leg-
nagyobb veszélyt az országra. 2022 
után nekünk kell majd tennünk arról, 
hogy ilyen soha többé ne fordulhas-
son elő” – zárja sorait Dobrev Klára.

AZ ELMÚLT HETEK KIJÓZANÍTÓ POFONT ADTAK AZOKNAK, AKIK AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN AZZAL MENTEGETTÉK
AZ ORBÁN-KORMÁNYT, HOGY LEHET, HOGY LOPNAK ÉS HAZUDNAK, DE LEGALÁBB TUDNAK KORMÁNYOZNI.

ELŐBB A TESZTELÉS ÉS A KONTAKTKUTATÁS, MAJD AZ ELMÚLT HETEKBEN A TÖMEGES OLTÁS OMLOTT ÖSSZE. ERRŐL KÉRDEZTÜK
DOBREV KLÁRÁT, A DK EP-KÉPVISELŐJÉT, AZ EURÓPAI PARLAMENT ALELNÖKÉT.

• Dobrev Klára nyerné 
az előválasztást
Az IDEA-Intézet elsőként készített felmérést arról, 
hogy ki lenne a legesélyesebb az ellenzéki elő-
választáson potenciálisan induló miniszterelnök-
jelöltek közül. Korábban Jakab Péter, Márki-Zay
Péter és Fekete-Győr András jelezte indulási szándé-
kát. Rajtuk kívül a kutatásban szerepel Karácsony 
Gergely és Dobrev Klára is. A felmérés szerint Dobrev 
Klára magasan vezet a miniszterelnök-jelölti verseny-
ben, a legtöbb ellenzéki szavazó őt látná szívesen
közös miniszterelnök-jelöltként. Őt másodikként 
Jakab Péter, harmadikként Karácsony Gergely követi.



A kormány szándékosan nem rendelte meg 
az összes, hazánknak járó EU-s vakcinát
KIDERÜLT, HOGY NEM “BRÜSSZEL” KÜLDI LASSAN A VAKCINÁT, 
HANEM A MAGYAR KORMÁNY NEM RENDELTE MEG.

A magyar sajtó vette észre, hogy
a kormány csak feleannyi Moderna 
oltást rendelt, mint lakosságarányo-
san tehette volna. A hírt Orbán Viktor 
szamárságnak titulálta, hogy aztán 
egy nappal később a kormánya elis-
merje. Egyből meg is indult a szokásos 
össze-visszabeszélés és magyarázko-
dás. Előbb azt mondták, hogy azért 
csak feleannyit rendeltek a vakciná-
ból, mert drága, aztán már azt mond-
ták, hogy azért, mert csak sokára 
jött volna meg. Molnár Csaba, a DK 
ügyvezető alelnöke szerint a Fidesz 

tudatosan nem rendelt be elegendőt 
az uniós vakcinákból, hogy tovább 
folytathassa az EU-ellenes kampányt. 
„Legyen vi lágos, Orbán Viktornak fon-
tosabb a hatalom, mint bárkinek az 
egészsége vagy élete ebben az egész 
országban. Orbán Viktort csak az ér-
dekli, hogy folytassa a brüsszelezést 
és megtartsa a hatalmát a jövő évi vá-
lasztáson” - foglalta össze a DK ügy-
vezető alelnöke. Azóta kiderült, hogy 
a magyarok vakcináit, amelyekről
a kormány lemondott, németek,
dánok és franciák kaphatják meg.

A kormány olyan munkaszerződést 
kínált az egészségügyben dolgozók-
nak, amely tiltásokat írt elő, hogy hol 
és milyen munkát vállalhatnak. Sokan 
– kényszer hatására – aláírták a szer-
ződést, de közel ötezer orvos és ápoló 
nem engedett a zsarolásnak. Ez négy 
megyei kórház teljes személyzete.
„Döbbenet, ami történik” - mondja 
Komáromi Zoltán. Soha ennyi korona-
vírusos beteg nem volt, és a számuk 
egyre emelkedik. Az Orbán-kormány 

késlekedik az oltással, pedig ezzel 
emberek ezreinek életét lehetne
megmenteni. Orbán megbukott a 
vírusválság „kezelésével” – jelentette 
ki a DK egészségpolitikusa. Azt ígér-
te, hogy aki beteg, meggyógyítják, 
és azt mondta, a halálozási adatok 
mutatják meg a kormány munkájá-
nak eredményét. A világon az egyik 
legrosszabb halálozási statisztika 
a magyar. Sok család gyászol a kor-
mány bűnei miatt.

Komáromi Zoltán: Teljes dráma, hogy vírus idején ötezer 
orvost és ápolót üldözött el az Orbán-kormány
DRÁMAI FELELŐTLENSÉG, HOGY AMIKOR REKORDOKAT DÖNT A HALÁLOZÁS, A FERTŐZÖTTEK
ÉS A KÓRHÁZBAN KEZELTEK SZÁMA, NÉGY TELJES KÓRHÁZ SZEMÉLYZETE ESETT KI A RENDSZERBŐL

CSÚCSON A MAGYAR HALÁLOZÁS

Tovább romlott a halálozási hely-
zet Magyarországon a korona-
vírus-járvány harmadik hullámá-
ban: lakosságszám-arányosan a 
világ 192 országa közül február 
közepén még a 12. legrosszabbul 
teljesítő ország voltunk, mára a ki-
lencedikek lettünk a halálozások 
tekintetében. Orbán Viktor szep-
temberben még azt mondta: „a 
védekezés sikerét a halálesetek 
és a megmentett életek számá-
ban lehet mérni”. Ehhez képest 
már megelőztük Olaszországot is
a halálozási 
ranglistán, pe-
dig emlékeze-
tes, hogy a jár-
vány első hul-
lámában ott volt
a legrosszabb
a helyzet. 
A Demokratikus
Koalíció szerint 
ez a szomorú adat is azt mutatja, 
hogy a kormány járványkezelése 
csúfosan megbukott, és ennek a 
magyar emberek fi zetik meg az 
árát. „Az, hogy Magyarország tra-
gikusan rossz helyre került a koro-
navírus miatti halálozások listá-
ján, egyértelműen a tehetetlen, 
pánikoló Fidesz-kormány megké-
sett és elhibázott intézkedéseinek 
számlájára írható” – fogalmazott 
Barkóczi Balázs, a DK szóvivője.
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Március 10-én a szabad vakcinaválasz-
tásért akcióztunk a pesti alsó rakparton. 
Tagjaink „Szabad vakcinaválasztást!” és 
„Dudálj a szabad vakcinaválasztásért!” 
feliratú táblákat feltartva hívták fel az
autósok fi gyelmét arra, hogy mi nem csu-
pán oltáspártiak, de felelősen gondolkodó 
magyarok is vagyunk, akik fontosnak tar-
tják, hogy az emberek maguk döntsék el, 
milyen készítménnyel szeretnék beoltatni 
magukat. Szervezetünk elnökségi tagja, 

Jenei Kevin Martin az akcióval kapcsolat-
ban elmondta: a kormány jellemző módon 
magára hagyta az embereket, amikor pont 
a saját egészségükkel kapcsolatos egyik 
legalapvetőbb jogot tagadta meg tőlük. 
Hozzátette: aki nem akarja, hogy a kor-
mány által zsákbamacska módjára oszto-
gatott vakcinák valamelyikével oltsák be, 
az írja alá a DK szabad vakcinaválasztás-
ról szóló petícióját a dkp.hu oldalon. Mi,
a Demokratikus Lendület tagjai a jövőben 
is ki fogunk állni azért, hogy mindenki a sa-
ját preferenciáinak megfelelő oltóanyag-
ot kaphassa meg! – Demokratikus Lendület

„Látva, mekkora a baj az 
országban és mennyire 
elszabadult a vírus, meg 
kellett hoznom ezt a fontos, 
elkerülhetetlen döntést”
– mondta László Imre. Újbuda 
DK-s polgármestere szerint 
az orvosi eskü egy életre szól. 
Tapasztalatból tudja, mennyire 
leterhelt most az egészségügy, 
milyen nagy szükség van 
minden segítő kézre. László 
Imre 10 évig volt a Szent 
Imre kórház igazgatója, most 
viszont a kerületi rendelőben 
vállal munkát, amely jelenleg 
oltópontként is működik. Azt 
mondja, nem válogat, azt 
csinálja, amit mondanak neki. 
Bárhol szívesen segít.
„Én orvos vagyok, és nem tudok 
ezekben a vészterhes időkben 
egy íróasztal mögött ülni.

Ha kell, akkor a betegekkel 
fogok beszélgetni, ha kell, 
akkor oltani fogok, akár 
12, akár 24 órában. Azt 
csinálom, ahová a kerületi 
rendelőintézet igazgatója 
beoszt. Azért teszem ezt, hogy 
minél hamarabb túl legyünk 
ezen a helyzeten, és minél 
többen megérjük, amikor vége 
lesz ennek az egésznek.”
László Imre nem egyik napról
a másikra állt fel a polgár-
mesteri székből. A kerületi 
operatív törzset idejében tájé-
koztatta, így senkit nem ért
váratlanul a döntése. Azt mond-
ja, látva a járvány terjedését
a napi több ezer új meg-
betegedést és a kórházi dolgo-
zók heroikus küzdelmét, a 
következő hetekben még biztos
marad ő is a fehér köpenyében.

ÚJBUDA DK-S POLGÁRMESTERE VISSZAVETTE A FEHÉR
KÖPENYT, MERT ÚGY ÉREZTE, A HARMADIK HULLÁMBAN
ÖNKÉNTES ORVOSKÉNT IS SEGÍTENIE KELL AZ EMBEREKNEK.

LÁSZLÓ IMRE
ÖNKÉNTES ORVOSNAK ÁLLT
A VÍRUS HARMADIK HULLÁMA
MIATT
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