
Szentesen született a Jobbik szóvivıje 

Szentes - Csongrád megyébıl 14 politikus jutott be az új országgyőlésbe, ám a 
régió helyzetét Dúró Dóra, a Jobbik szóvivıje is szívügyének tekinti. A 23 éves nı 
Szentesen született, és a legfiatalabb tagja lesz az országgyőlésnek. 

Bár Budapest XI. kerületébıl, országos listán jutott 
be az újonnan alakuló országgyőlésbe Dúró Dóra, a 
Jobbik szóvivıje a Dél-Alföld régió és a Tiszazug 
ügyét is komolyan képviselni akarja a parlamentben. 
A 23 éves nı Szentesen született: falujától, a 
tiszazugi Csépától a dél-alföldi város mindössze 20 
kilométerre található. 
 
– Nagyon kötıdöm a régióhoz, nagyapám a mai napig 
Csépán él. Szentesen nem olyan rég jártam, szintén a 
kórházban, de szerencsére most csak látogatóban 
voltam ott. A várost egyébként szépnek és 
szeretetreméltónak tartom, gyerekként sokat jártunk oda a szüleimmel – mondta az 
országgyőlés legfiatalabb tagja. 
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Nem tart attól, hogy kora és neme miatt nem tekintik majd egyenrangú félnek 
képviselıtársai. – Mindig férfias természetem volt, szeretem a focit, az autókat és a 
politikát. A pártunkban sem számít a kor, remélem, ez az országgyőlésben is így lesz. 
Amirıl véleményem lesz, arról határozottan fogok beszélni – árulta el terveit Dúró 
Dóra. A csinos politikus azt is elmondta, hogy valószínőleg nem a férje, a szintén 
parlamenti mandátumot szerzett Novák Elıd mellett ül majd az Országházban. 
 
– Bár még nem döntöttünk az ülésrendrıl, de nem 
férjként és feleségként, hanem képviselıként 
jutottunk be a parlamentbe. Ezért még ha fel is 
ajánlják a lehetıséget, valószínőleg akkor sem élek 
vele. A családi életre a közös munkahely biztosan 
hatással lesz, de ezt egyáltalán nem tartom 
furcsának, hiszen például sok színész házaspárnak is 
ugyanaz a munkahelye – mondta a szóvivı. 
 
Házaspár a parlamentben 
 
Az elızı kormányzati ciklusban is politizált házaspár 
a magyar parlamentben. Veres János volt szocialista 
pénzügyminiszter felesége szintén MSZP-s színekben 
lett országgyőlési képviselı 2006-ban. Szabó Éva ügyvéd a párt szabolcsi listájáról 

Dúró Dóra a legfiatalabb tagja lesz a parlamentnek.  
Fotó: DM/DV

Névjegy 
 
Dúró Dóra 1987. március 5-én 
született Szentesen. Az ELTE 
végzıs politológus hallgatója 
2005-ben csatlakozott a 
Jobbikhoz, jelenleg a párt 
országos szóvivıje és újbudai 
szervezetének alelnöke. Házas, 
férje Novák Elıd, a Jobbik 
országos alelnöke. 
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jutott be a parlamentbe.  
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