
FIDESZES TÜNTETŐ GYURCSÁNYNAK: SEMMI BAJ NEM VOLT A KORMÁNYZÁSÁVAL! (4. OLDAL)

AKI TÚL PUHA ÉS SZELÍD AHHOZ, HOGY ELSZÁMOLTASSA A FIDESZT, 
AZ NE AKARJON MINISZTERELNÖK LENNI! 

· Részletek a 2. oldalon ·
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Miért kezdett 
o r s z á g j á r á s b a ? 
Nem félt, ami-
kor egy fideszes 
ellentüntető fegy- 

vert rántott Egerben? Miért dön- 
tött úgy, hogy ezek után is folytatja? 
Ezekről kérdeztük a DK miniszter- 
elnök-jelöltjét. → 2. oldal

A DK miniszter- 
elnök-jelöltjének 
csapata, a Team-
Dobrev már át-
lépte a 90 ezer 

csatlakozót és megállíthatatlanul 
robog a százezer felé. Hogy milyen 
feladatokat lehet vállalni a Team- 
Dobrev-ben?  → 3. oldal

Egy fideszes ellen-
tüntetőnek nem 
sikerült, így arról 
kezdett számon- 
kérésbe a DK 

elnökének országjárásán, hogy 
hogyan lehet az ország leggazda- 
gabb embere egy gázszerelő. És hogy 
mit választolt? → 3. oldal

 DOBREV KLÁRA: 



DOBREV KLÁRA: A jó kormányzás alapja, 
hogy első kézből ismerjük az emberek problémáit!
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Dobrev Klára, a DK miniszter- 
elnök-jelöltje elsőként indult 
országjárásra az összes jelölt közül,  
és azt tervezi, hogy az őszi ellenzéki elő-
választásig mind a 106 körzetbe ellá-
togat. Már most túl van tucatnyi hely- 
színen, a tapasztalatairól kérdeztük.

Milyen érzés újra az emberek között 
lenni?

Leírhatatlan, egyszerűen nincs olyan 
magyar szó, ami visszaadná azt az ér-
zést, amit az országjárás jelent. Szá-
momra mindig is az volt a politika 
legszebb része, amikor azokkal tudtam 
találkozni, akikről a politika valójában 
szól. Mert akár vitázunk, akár ügyekért 
harcolunk, akár törvényeket hozunk, 
ezek mögött a lényeg mindig az em-
ber. Hogy aki tanul, dolgozik, gyereket  

nevel, esetleg már végigdolgozta az életét 
és nyugdíjasként próbál boldogulni, annak 
könnyebb, jobb lesz-e az élete attól, amit 
csináltunk. Róluk szól a politika, és értük 
érdemes ezt csinálni.

Ez azt jelenti, hogy az őszi előválasztással 
nem lesz vége az országjárásnak?

Nem lehet vége, ha olyan országot aka-
runk, ami az emberekről szól. Rengeteg 
emberi sorssal és történettel találkoz-
tam már az országjárás során, és ezeket 
aztán magammal viszem. Amikor majd 
kormányozni kell, az ilyen történetek 
akkor is ott lesznek majd velem, hogy 
a kormányzás valóban arról szóljon, 
hogyan segítek majd ennek és annak az 
embernek, akikkel találkoztam. Nekem ez 
nem egy kampány, szerintem a jó kormány- 
zás alapja is az, hogy elsőkézből ismerjük 
az emberek problémáit.

Mi érdekli leginkább az embereket, miről 
kérdezik?

Bár sok szó esik az egészségügyről, a nyug-
díjakról és az inflációról is, a legtöbben  

 
arra kíváncsiak, hogy vissza lehet-e 
szerezni azt a temérdek közvagyont, 
amit ez a rendszer ellopott a magya-
roktól. De ez nagyon is érthető, az 
emberek tudják, hogyha ezt a tíz évet 
következmények nélkül meg lehet úsz-
ni, akkor soha nem lesz más ez az or- 
szág. Mindenkit meg szoktam nyug-
tatni: megvan a tudásunk és a forgató- 
könyvünk is arra, hogy visszaszerezzük 
az ellopott közvagyont az egyete-
meinktől kezdve az útjainkon át konkrét 
pályázati pénzekig. Ha ezt nem tesszük 
meg, akkor az igazságról mondunk le, 
ha pedig lemondunk az igazságról, 
akkor lemondunk a békéről is. Aki túl 
puha és szelíd ahhoz, hogy elszámol-
tassa a Fideszt, az ne akarjon miniszter- 
elnök lenni, mert bele fog bukni.

Voltak azért kevésbé szívderítő 
pillanatai az eddigi országjárásá-
nak, gondolok itt arra, amikor egy 
fideszes ellentüntető fegyvert rán-
tott Egerben. Nem gondolt arra, 
hogy abbahagyja az országjárást 
vagy testőrt fogadjon?

A legkevésbé sem! Inkább az jutott 
eszembe, hogy gyakrabban kellene 
Egerbe mennem, hadd tanulják meg az 
ilyen provokátorok, hogy minket nem 
tudnak elhallgattatni. A testőr sem 
merült fel soha, fogadjon testőrt az, 
aki fél. A sötétített üvegű kisbuszok, a 
testőrök gyűrűje és a golyóálló mellény 
az Orbán-féle vezetőknek való dolgok. 
Ők hangosak és erősnek látszanak, 
amikor a saját embereik között vannak, 
de a boltba már nem mernének lemen-
ni egy liter tejért, mert félnek a saját 
népüktől. Ez a világ nagyon távol áll 
tőlem.

A nyáron le fog állni az országjárás-
sal, lesz egy kis pihenő?

Nem állunk meg, az országjárás folyta-
tódni fog egész nyáron és természe-
tesen ősszel is. El fogok menni mind 
a 106 körzetbe és legalább tízezer 
emberrel fogok személyesen beszél-
getni. Tíz évet vártunk arra, hogy 
egyszer és mindenkorra lebontsuk az 
Orbán-rendszert, most pedig itt van 
karnyújtásnyira. Az utolsó dolog, amire 
vágyom, az a pihenés. Most menni kell 
előre, mert a változás elkerülhetetlen.

A DK MINISZTERELNÖK- 
JELÖLTJE ORSZÁGJÁRÁSA 
SORÁN OSZTJA MEG 
A SZÍVÜGYEIT
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DOBREV 
KLÁRÁVAL 

SZURKOLT A DEL

A DK miniszerelnök-jelöltje a párt ifjúsági 
szervezetével, a DEL-lel szurkolta végig 
a magyar válogatott első, portugálokkal 
játszott foci EB-s szereplését. Dobrev 
Klára posztolt is a közös szurkolásról, 
Facebook-oldalán azt írta: fiús anyuka- 
ként - ha akarta, ha nem - a foci mindig 
is része volt a felnőtt életének: „drukkol-
tam óvodai focicsapatnak, vittem frissí-
tőket iskolai bajnokságra és kötöztem be 
számtalan sérülést. Soha nem érdekelt, 

hogy az én fiaim a legjobbak-e, a leggyor-
sabbak-e, a legügyesebbek-e, mégis szív- 
rohamközeli állapotban figyeltem őket, 
ha hozzájuk került a labda. Ők tanítottak 
meg izgulni és szurkolni, mert az ő sikerük 
volt az én örömöm. Valahogy így vagyok 
a magyar válogatottal is” – tette hozzá 
a DK miniszterelnök-jelöltje, aki másokkal 
együtt a Demokratikus Lendület tagjaival, 
valamint Gy. Németh Erzsébettel, a DK 
főpolgármester-helyettesével és újbudai 
előválasztási képviselőjelöltjével, továbbá 
László Imrével, Újbuda polgármesterével 
szurkolt a magyar csapatnak a Feneket- 
len-tónál felállított szurkolói pontnál.

„Az én csapatom olyan 
emberekből áll, akikről szólnia 
kellene ennek az országnak” 
- ezzel kezdte a TeamDobrev 
bemutatást a DK miniszterelnök-
jelöltje. Dobrev Klára szerint 
a TeamDobrev nem pusztán egy 
kampánycsapat, hanem azoknak 
a közössége, akik aktívan részt 
akarnak venni az Orbán utáni 
Magyarország felépítésében. 
A DK miniszterelnök-
jelöltjének elmondása sze-
rint ma a TeamDobrev a 
legaktívabb politikai közösség, 
amelybe egyaránt tartoznak 
politikusok - többek között a 
DK képviselőjelöltjei az őszi 
előválasztáson - és lelkes 
civilek; tettrekész emberek 
fiataltól nyugdíjasig, akik 
sokféle feladatot vállalnak  
a kampányban.

A TeamDobrev tagjai az 
országjárás minden helyszínén 
ott vannak, de vannak online 
találkozók is. Több mint 90 ezren 
vannak már a közösségben. 
„Sokan kérdezik, hogyan 
segíthetnek. Vannak, akik a 
kampányban jönnek velünk: 
szórólapot osztanak, vagy 
adminisztratív feladatot 
vállalnak, esetleg a szállításban 
segítenek. Azt szoktam 
mondani, hogy mindenkinek 

megtaláljuk a helyét. Az én 
feladatom meghallgatni őket és 
megbeszélni velük, hogy mikor-
mit kell tennünk a változásért.” 
- mondja Dobrev Klára. A DK 
miniszterelnök-jelöltje szerint 
már most ki lehet jelenteni, 
hogy ez messze a legnagyobb 
miniszterelnök-jelölti csapat az 
országban, és igenis nagy dolog, 
hogy van már közel százezer 
ember, aki nem elégszik meg 
a szavazófülke magányában 
húzott X-szel, hanem ennél 
többet akar tenni. Dobrev Klára 
szerint ráadásul ez csak a kezdet, 
hamarosan átlépik a bűvös 
százezret.

„A TeamDobrev a tisztességes 
sokak közössége, akiknek már 
elegük van abból, hogy az 
ország ma a fideszes kevesekről, 
pár korrupt gazember féktelen 
gazdagodásáról szól. Én arra 
vállalkoztam, hogy leromboljuk 
ezt a rendszert és számítok 
a csapatomra, hogy ebben a 
kemény feladatban mellettem 
állnak majd. Vissza fogjuk venni 
a hazánkat a fideszes kevesektől, 
hogy olyan Magyarországot 
teremtsünk, ami a tisztességes 
sokakról szól, ezt azonban csak 
együtt, közösen érhetjük el” – 
tette hozzá a DK miniszterelnök-
jelöltje.

FOLYAMATOSAN NŐ DOBREV KLÁRA TÁMOGATÓINAK 
SZÁMA, MÁR TÖBB SZÁZ TELEPÜLÉSRŐL JELENTKEZTEK, 
HOGY A TEAMDOBREV TAGJAI LEGYENEK.

MÁR KÖZEL SZÁZEZREN 
CSATLAKOZTAK DOBREV KLÁRA 
MINISZTERELNÖK-JELÖLTI 
CSAPATÁHOZ, A TEAMDOBREVHEZ

Demokratikus
Lendület del.dkp.hu
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Országjárás: Gyurcsány Ferencet 
fiatalok várják szerte az országban 
GYURCSÁNY FERENC, A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE 
MINDIG SZÍVESEN MEGY AZ EMBEREK KÖZÉ BESZÉLGETNI.

Gyurcsány Ferenc a járvány elmúl-
tával – természetesen a szabá- 
lyokat és óvintézkedéseket betart- 
va - ismét országjárásba kezdett. 
Így járt már Salgótarjánban, Tapolcán, 
Barcson, Komáromban, Törökszent-
miklóson, Szentendrén, Vecsé-
sen, Szigetváron, Kazincbarcikán, 
Sajószentpéteren és Dunaújváros-
ban is, de még számos helyszínre 
készül ellátogatni az előválasztásig. 

A DK elnökét az a vád sem érhe-
ti, hogy nem érti a fiatalok nyelvét. 
Ellenkezőleg, Gyurcsány Ferencet 
országjáró körútjának minden állo-

másán tizen-huszonévesek várják, 
hogy készítsenek egy-egy közös fotót.  

A Demokratikus Koalíció vezető-
je szívesen eleget is tesz ezeknek 
a kéréseknek, sőt ha teheti, egy 
közös lángosozásra vagy épp kürtős- 
kalácsozásra is kapható. Még arra is 
marad energiája, hogy azokkal vált-
son pár szót, akiket a Fidesz azért 
vezényel ki az országjárása hely- 
színeire, hogy megzavarják a rendez- 
vényt. Ám a volt miniszterelnököt 
gyakorlatilag lehetetlen zavarba 
hozni, így mindig leszereli a Fidesz 
fizetett embereit.

Gyurcsány Ferenc hűségesen folytat- 
ja országjáró körútját, melyen utca-
fórumok keretében találkozik a párt 
és Dobrev Klára miniszterelnök-jelölt 
támogatóival. Természetesen a 
Fidesz mindent megtesz, hogy meg-
zavarja ezeket az eseményeket, ám 
a DK elnökét nehéz zavarba hozni. 

Országjáró körútjának egyik állomá-
sán, Barcson is fizetett tüntetők vár-
ták a volt miniszterelnököt, aki szóba 
elegyedett velük. A beszélgetés azon-
ban nem várt fordulatot vett, mikor 
az egyik fideszes tüntető Gyurcsány 
Ferencnél érdeklődött, hogy neki 

hogyan nem sikerült meggazdagod-
nia, holott – Mészáros Lőrinchez ha-
sonlóan – ő maga is gázszerelőként 
dolgozik. 

Gyurcsány Ferenc természetesen 
gyorsan tisztázta a félreértést, 
azaz, hogy ő nem Orbán Viktor, 
aki hitelesen tudna tájékoz-
tatást adni ebben a kérdés-
ben. A DK elnöke Facebook- 
oldalán is megosztotta a vicces epi-
zódról készült videót, egyben segít-
séget kért: vajon a miniszterelnökkel 
hol találkozhatnának az emberek, 
hogy felvilágosítást adjon az ügyben. 

Súlyos melléfogás: Egy fideszes tüntető összekeverte 
Gyurcsány Ferencet Orbán Viktorral Barcson
A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ELNÖKE FACEBOOK-OLDALÁN SZÁMOLT BE, MILYEN KALANDBAN VOLT 
RÉSZE ORSZÁGJÁRÁSÁNAK EGYIK HELYSZÍNÉN. MÉSZÁROS LŐRINC IS SZEREPEL A TÖRTÉNETBEN!

FIDESZES TÜNTETŐ 
GYURCSÁNYNAK: SEMMI BAJ NEM 
VOLT A KORMÁNYZÁSÁVAL!

Valószínűleg senki sem gondolta 
Sajószentpéteren, sem az ország- 
ban, hogy egy, a DK elnöke ellen ki-
vezényelt fideszes tüntető ki fogja 
mondani: semmi probléma nem volt 
azzal, ahogy Gyurcsány Ferenc kor-
mányzott. Pedig pontosan ez történt.
Az illető úr, aki a töredelmes beis-
merést tette, nyilván alaposan meg- 
lepődött, amikor az előválasztási 
kampányban összegyűlt többszáz 
szimpatizánsa gyűrűjéből Gyurcsány 
Ferenc egyszer csak megindult mind 
az öt ellentüntető felé.
Már korábban is megtörtént, hogy 
egy másik ren-
dezvényen egy 
valódi fideszes 
gázszerelő (!) 
kért tanácsot a 
DK elnökétől, 
hogyan lehetne 
egy kicsit jobb az 
élete. Sajószent- 
péteren azonban 
Gyurcsány Fe-
renc kerek-perec feltette a kérdést:

“Mi baja volt Önnek az én kormány-
zásommal?” A válasz nyilván a koráb- 
bi miniszterelnököt is meglepte: 
“Semmi” – mondta a fideszes tüntető. 
Ha már kínos ez az ellentüntetősdi, 
legalább néhány fideszesről kiderül: 
képesek meglátni a valóságot is.


