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A Demoktartikus
Koalíció javaslata 
szerint a magán-
egészségügyben 
is felhasználhat-

nánk a befi zetett TB-nk egy részét,
hogy ne kelljen kivárni a járvány-
helyzet alatt kialakult többéves kórházi
várólistákat. → 4. oldal

Erre nevezte át 
az Andrássy utat 
a Demokratikus
Lendület, a De-
mokratikus Koalí-

ció ifj úsági szervezete, hogy felhívj a a 
fi gyelmet arra, hogy a csúcsoligarcha 
újabb luxusingatlanra tett szert az 
Andrássy úton. → 3. oldal

Dobrev Klára kam-
pánycsapatához,
a TeamDobrev-hez 
már most rengeteg 
hétköznapi ember 

csatlakozott buszsofőrtől nyugdíja-
sig. Ők vi deóban mondták el, miért 
támogatják a DK miniszterelnök-
jelöltjét. #TeamDobrev → 3. oldal

 DOBREV KLÁRA: 



DOBREV KLÁRA:
Lesz Pfizer oltás, ha szükségünk lesz rá
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Egy hónapja jelentette be, hogy a 
DK miniszterelnök-jelöltjeként indul
az ellenzéki előválasztáson. Milyen 
vi sszajelzéseket kapott azóta?
Nagyon-nagyon sokan támogatnak. 
Folyamatosan kapom a leveleket,
üzeneteket, telefonhívásokat. Jó
érzés ez a folyamatos megerősítés, 
tudom, hogy jól döntöttem.
Kicsit sem tart attól, hogy a kormány-
oldal vélhetően minden idők legdur-
vább kampányára készül? 
Aki elvállalja a felkérést, aki eldönti,
hogy indul miniszterelnök-jelölti 
előválasztáson, annak számolnia 
kell ezzel. De nem fogom hagyni, 
hogy ez befolyásolja a mi kampá-
nyunkat. Magyarország megújulálá-
sára koncentrálok, és ehhez arra van 
szükség, hogy minél több emberrel
találkozzak, beszélgessek velük.
Hol tudnak most találkozni az embe-
rekkel? Egyelőre még nincsenek nyil-
vános, nagy rendezvények.
Minden lehetőséget igyekszem 
megragadni. A boltban vásár-
lás közben, vagy amikor uta-
zok. Hozzám mindig oda lehet
jönni, mindenkivel nagyon szívesen 
beszélgetek, és azt hiszem ezt ér-
zik is az emberek. Nem hiszek ab-
ban, hogy az íróasztal mögül meg 
lehet ismerni az emberek problé-
máit. Nem született még meg az a 
politikus, aki egy budapesti irodá-
ból meg tudja mondani, hogy mi-
lyen gondjai vannak például a Hejő-
kürtön élőknek. Ehhez ott kell lenni 
és beszélgetni kell, nagyon-nagyon 
sokat.
Az embereket érdekli még ennyire
a politika? Én fásultságot, dühöt, 
vagy épp apátiát látok a legtöbbek-
nél.

Oh, hogyne érdekelné őket. Amiről 
beszél, az pont azért lehet, mert az el-
múlt 10 évben egyszerűen megszűnt
a párbeszéd. Az nyilván senkit nem
motivál, hogy beszélne a gondjairól, 
problémáiról, de nincs aki meghallgatja, 
aki fi gyelne rá. Szerintem az emberek-
nek ebből van elege.
Hogyan változtatna ezen?
Rengeteg szívügyem van, ami az em-
berek mindennapjait érinti; családi 
pótlék, nyugdíj, panelprogram, ingye-
nes közműminimum. Csupa olyan dolog, 
amelyekhez csak úgy lehet hozzányúlni, 
ha tudom, mit szeretnének az emberek. 
Egy ország akkor működik jól, ha a dön-
tésekben az érintettek is részt vesznek. 
Nagyon hiányzik már a párbeszéd ebből 
az országból.
Kásler Miklós szerint az elmúlt egy év-
ben nem volt egyetlen körülmény sem, 
amit helytelenül ítéltek volna meg. 
Ezek szerint így is megy, pedig nem sok 
mindenben kérte ki a kormány az embe-
rek véleményét.
Ez csak a szokásos kormányzati
propaganda. Nézzük meg, milyen hibá-

kat követtek el a járványkezelés-
ben, a válságkezelésben. Kórház-
kiürítés egyik napról a másikra, a 
válságkezelés teljes elmulasztása, 
októberben bevezetett iskolai láz-
mérés, káoszba fulladó oltási prog-
ram, és lehetne még sorolni. És 
most ezek után szálltak ki az uniós 
vakcinarendelésből, így pont abból 
a vakcinából nem akarnak rendelni, 
amelyikben megbíznak az emberek, 
a Pfi zer-ből.
Emiatt még az Európai Bizottsághoz 
is fordult.
Nem fogjuk hagyni, hogy ne kapják 
meg a magyarok azt, ami jár nekik. 
Írtam egy levelet a Bizottság elnöké-
nek, hogy a 2022-es kormányvál-
tás után is legyen meg a lehetőség 
vi sszalépni a közös, uniós vakcina-
beszerzésbe. Minden magyar állam-
polgárnak joga van eldönteni, milyen 
vakcinát kér, nekünk pedig kutya kö-
telességünk biztosítani a választás 
lehetőségét, pláne egy olyan oltó-
anyag esetében, amelyikben a leg-
jobban bíznak az emberek. Lesz még 
Pfi zer oltás, ha szükségünk lesz rá.

Interjú
a DK miniszterelnök-
jelöltjével, aki az
Európai Bizottsághoz 
fordult.
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Újabb akciót szervezett a Demokratikus 
Koalíció ifj úsági szervezete, a Demokrati-
kus Lendület. A párt fi ataljai ezúttal az 
Andrássy útra tettek ki egy Mészáros 
Lőrinc sugárút 2010 – 2022 feliratú utca-
név táblát. A DEL-eseket az akció részle-
teiről kérdeztük. „Mészáros Lőrincnek 
újabb nagy értékű ingatlant sikerült be-
zsákolnia itt az Andrássy úton” – mondta
el Csúcs Zsombor, a szervezet elnöke. 
„Azért jöttünk ide, és azért tettük ki ezt 

a táblát, mert úgy gondoljuk, hogy most 
már akár át is keresztelhetnék ezt az utat 
Mé-száros Lőrinc sugárútra, mert már
tényleg annyira sok ingatlana van itt” – 
tette hozzá Csúcs. A DEL elnöke elmond-
ta: „Azt tudjuk üzenni Mészáros Lőrinc-
nek, hogy – ahogyan az a táblán szereplő
évszámokból is látható – 2022-ben az 
orbáni strómanoknak és oligarcháknak 
véget fog érni az idejük.” Csúcs Zsom-
bor hozzátette, hogy a Demokratikus
Lendület a jövőben is hasonló módokon
fogja felhívni a fi gyelmet a NER-kegyen-
cek lopásaira, vagyis számíthatunk még 
tőlük ilyen akciókra.

Ezekből a hétköznapi emberek-
ből állt össze a  TeamDobrev,  amit 
Dobrev Klára, a Demokratikus 
Koalíció miniszterelnök-jelöltje 
azért hívott életre, mert az 
elkövetkező egy évben minden 
támogatásra, segítségre szük-
sége lesz ahhoz, hogy 2022-ben 
közös erővel legyőzzük Orbán 
Viktor rendszerét. 
Pudleiner Kálmán 75 éves 
nyugdíjas, vi llamosmérnök, 
műszaki tanár azért lett a 
TeamDobrev tagja, mert 
azt szeretné, ha újra önálló 
minisztériummal rendelkező, 
szakmai alapon működő 
oktatása lenne az országnak, 
ami elengedhetetlen a minőségi 
szakemberek képzéséhez. 
Borbás Ferenc 56 éves buszsofőr 
azért támogatja Dobrev Klárát, 
mert tudja, milyen az, amikor 
valaki annyit dolgozik, hogy 
csak hétvégén látja a családját. 
Tudja, milyen túlórázni, hogy pár 
napos nyaralásra fussa. Szerinte 
Dobrev Klára vi sszaadhatja a 
munka becsületét és az országot 
azoknak, akik egy életen át 
keményen, tisztességesen 
dolgoznak. 
Orosz Vivi en 19 éves, elsőéves 
egyetemistaként azért csat-
lakozott a TeamDobrevhez, 

mert szerinte Dobrev Klára 
az egyetlen, aki képes minél 
több magyar fi atalt diplomához 
juttatni, növelni az állami 
férőhelyek számát, hogy az 
egyetemisták többségének ne 
kelljen hatalmas adóssággal 
indítania a felnőtt életét.
Alföldi Györgyi 73 éves budapesti 
nyugdíjas több mint 30 éven át 
dolgozott a külkereskedelemben 
üzletkötőként. Szakfordítóként 
dolgozik most is, hogy láthassa 
Angliában élő lányát és 
nemsokára érkező unokáját. 
Györgyi azért szavaz Dobrev 
Klárára, mert szerinte ő a 
legalkalmasabb a méltó idős-
kor biztosítására és hazánk 
nemzetközi képvi seletére.
Többek között ők alkotják a 
TeamDobrevet, mert Dobrev Klára 
szerint ők, a hétköznapi emberek 
ma Magyarország legfontosabb 
emberei, akik tisztességgel 
próbálnak megélni az országban, 
akiknek elegük van a kiváltságos 
kevesek uralkodásából, akik 
nélkül nincs haza, nincs nemzet 
és nincs magyar jövő. 
Ha kész vagy Dobrev  Klárának
segíteni, csatlakozz Te is
a TeamDobrevhez, légy  Te is
a csapat tagja:
https://bit.ly/teamdobrev 

DOBREV KLÁRÁT NEM CSAK KÉPVISELŐJELÖLTEK, 
POLGÁRMESTEREK, DE TANÁROK, NYUGDÍJASOK, 
ORVOSOK IS TÁMOGATJÁK AZ ELŐVÁLASZTÁSON. 

HÉTKÖZNAPI EMBEREK ÁLLTAK KI 
DOBREV KLÁRA MELLETT – 
LEGYÉL TE IS A TEAMDOBREV TAGJA!

Demokratikus
Lendület del.dkp.hu
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A MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYBEN IS 
HASZNÁLHASSUK A TB-T!
AKÁR KÉTÉVES VÁRÓLISTA ÉS VÁRHAT RÁNK AZ ORBÁNI 
EGÉSZSÉGÜGYBEN. NINCS ELÉG ORVOS, NINCS ELÉG ÁPOLÓ, NAGYON 
KOMOLY A BAJ. A DK ÚJ JAVASLATTAL SEGÍTENE.

Az Orbán-kormány lepusztította a
magyar egészségügyet. Szinte minden-
hol orvoshiány tapasztalható. Egész 
régiókban nincs elég háziorvos, aki 
felírja a sokszor életmentő receptet. 
Kisebb településeken 30-40 kilomé-
tert is utazni kellene, mire az első 
orvos meg tudja vi zsgálni a hozzá 
forduló beteget. 

Az utóbbi években kórházi osztályok 
zártak be, a koronavírus idején több 
ezer orvos és ápoló mondott fel a 
kormány által diktált, vállalhatatlan 
munkafeltételek miatt. Ma már ott 
tartunk, hogy nem csak csípőpro-
tézisre, hanem gyakran sürgős mű-
tétekre is hónapokat, rosszabb eset-
ben éveket kell várni. Ami különösen 
gyalázatos, hogy az Orbán-kormány 
hetekre leállította a rákszűrést is.

Varga Zoltán, a DK országgyűlési
képvi selője szerint az a javaslat, hogy 
a magánegészségügyben is fel le-
hessen használni a befi zetett társa-
dalombiztosításunk egy részét,
valamennyire orvosolhatná a problé-
mát. A Népjóléti Bizottság tagja, aki
Debrecenben indul az ellenzéki elő-
választáson, abban bízik, hogy a 
2022-es kormányváltás után lesz 
lehetőség arra, hogy csökkenteni 

lehessen a várólistákat. Ha pedig 
a Tb-befi zetésünket elkölthetjük a 
gyakran jobb minőségű magáne-
gészségügyben, akkor gyorsabb és 
jobb színvonalú ellátást is kapha-
tunk, mint a túlterhelt, Orbán és 
Kásler miniszter által lerohasztott 
kórházakban és rendelőkben.

Ehhez azonban kormányváltásra van 
szükség, és olyan szakemberekre, 
aki értik és érzik az egészségügy 
napi problémáit, akiknek valóban 
szívügyük a gyógyítás, a segítség-
nyújtás.

Sokadszorra derült ki a járvány 
kapcsán, hogy a kormány félretájé-
koztatta az embereket. Szijjártó 
Péter külügyminiszter a koráb-
biakban azt állította, hogy magyar 
védettségi igazolvánnyal simán 
lehet külföldre – például Horvátor-
szágba - utazni. Ez, mint kiderült 
nem igaz. Elég csupán a konzulá-
tus honlapját megnézni, ahol az az 
információ áll: „A beutazónak fel 
kell mutatnia a védettséget igazoló
plasztikkártyát és a papíralapú
oltási igazolványát, amelyen mind-
két oltási dátum szerepel. A beuta-
zás akkor lehetséges, ha a második 
oltást követően eltelt 14 nap.”
Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi 
tagja sajtótájékoztatón hívta fel a 
fi gyelmet: szégyen, hogy a magyar 
kormány újra és újra a hazugságok 
hálójába keveredik és képtelen egy 
működő, átlátható oltási rendszert 
létrehozni, és olyan oltási igazol-
ványt adni a magyaroknak, ami 
minden érdemi információt tartal-
maz, és amivel át lehet lépni a ha-
tárt. Mi értelme egy olyan oltási 
igazolványnak, amivel nem lehet 
átlépni a határt?

NEM LEHET 
UTAZNI AZ OLTÁSI 
IGAZOLVÁNNYAL?

NYUGDÍJEMELÉS HELYETT ROSSZ VICC
Kiderült, hogy a nagy 
nyugdíjemelés, amit 
a Fidesz belengetett, 
átlagosan 848 forintot 
jelent, de olyan is van, 
aki mindössze 247 fo-
rinttal fog csak többet 
kapni. Érthető, hogy 
az elmúlt hónapok 
elképesztő áremelke-
dései után az idősek 

arculcsapásként érté-
kelik a történteket, 
hiszen még az átlagos 
összegből is maximum 
egy fél kiló csirkemell 
jön ki, legalábbis egye-
lőre, a várakozások 
szerint az sem sokáig. 
Sokan úgy látják,
ez nem nyugdíjemelés, 
hanem egy rossz vi cc.Fo
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