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ZSEBRE
FOGADNAK

SEM A NAGY, SEM A BÓVLI PÁRTOKAT NEM
ÉRDEKLI, MI LESZ AZ EMBEREKKEL. CSAK A PÉNZ,
NEKIK. MUNKA, NYUGDÍJ, LAKHATÁS?
EZ CSAK A MUNKÁSPÁRTNAK FONTOS.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
ÉLJEN A FORRADALOM, ÉLJEN
A SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!
Pilvax Kávéház, Landerer Nyomda,
Nemzeti Múzeum, Budai Vár. A
szabadsághoz vezető út első állomásai.
A 12 pontot, amiért tegnap még kötél
járt, most kinyomják. Hadüzenet az
osztrák császárnak, hadüzenet a magyar
földesuraknak. Felelős magyar kormányt
és országgyűlést, nemzeti bankot és
hadsereget! Le a fekete-sárga zászlóval,
mellünkre a nemzeti színű kokárdát!
Éljen a forradalom, éljen a szabadság,
éljen a haza!
Elemi erővel tör fel a vágy: szabaduljunk
a régi világtól! Vessünk véget az úrbéri
viszonyoknak, azaz szabadságot a
jobbágynak! Közös teherviselést és
törvény előtti egyenlőséget, azaz nincs
tovább adómentesség a nemeseknek. Nincs
tovább úriszék, a földesúr nem ítélkezhet
többet a jobbágya felett. Egy ország mond
nemet a magyar náboboknak, akik elitták,
elkártyázták, elkótyavetyélték milliók
munkáját. Már nem elegek a reformok, már
nem elég Akadémiát alapítani, hidat építeni
a Dunán, gőzhajókat vinni a Balatonra. Már
nem elég! Forradalom kell, a jobbágyság és
az úri előjogok eltörlése!
Pilvax Kávéház, Landerer Nyomda,
Nemzeti Múzeum, Budai Vár. Győz a
forradalom. Ekkor még senki sem gondol
bele, hogy még jöhet és jön is más: Pákozd,
ahol győzünk, és Világos, ahol veszítünk.
Nem, 1848. március 15-én senki sem gondolja
ezt. Nem is gondolhatja. Forradalom van!
Polgárok vagyunk mindannyian, szabadok
és magyarok!
A márciusi ifjak megcselekedik, amit
megkövetel a haza. Petőfi, Jókai, Vasvári
örökre beírják nevüket a történelembe. De

MUNKÁSPÁRT

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,
AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK
A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN
ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT
POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
az új helyzet új hősöket szül. A hazát kell
megvédeni az osztrákokkal és az itthoni
árulókkal szemben. Kossuth, a pesti ügyvéd
néptribünné emelkedik. Nevét egy nemzet
veszi ajkára. Az osztrákok támadnak, elindul
a szabadságharc. A költők, joghallgatók,
írók helyét katonák veszik át. Damjanich,
Görgey, Bem és még sokan mások pár
hónap alatt halhatatlanná válnak.
Március 15-e egységet teremt magyar
és magyar között. De március 15-e
aznap este véget ér. Hogyan tovább? A
szabadságharc egy eddig nem ismert új
kérdést, a következő évszázad sorskérdését
veti fel. Meddig mehetünk el? Mi a jobb:
többé-kevésbé autonóm Magyarország az
osztrák birodalom keretein belül, vagy teljes
önállóság? Szavakban mindenki a teljes
függetlenség mellett van, de Ausztriával
szakítani csak Kossuth akar és mer. 1849.
április 14-én a „Habsburg-Lothringeni ház
(...) Magyarország feletti uralkodásból (...) a
nemzet nevében örökre kizáratik”.
Győzött a forradalom, mondjuk.
De vajon tényleg győzött-e? Nem csak
Világosra,
a
szabadságharcos
nép
vereségére gondolok. 1867-re, a kiegyezésre
is, a kettős monarchiára is. Valójában két
kiegyezés is születik. 1848 győztese, a
polgárság, a tőkésosztály kiegyezik az
arisztokráciával. A tőkésosztály még nem
elég erős, az arisztokrácia pedig már nem
elég erős ahhoz, hogy egyedül uralkodjon.
Kiegyeznek: az egyiknél az ipar és bankok,
a másiknál a föld.
De itt van a második kiegyezés is.
A magyar uralkodó osztály elfogadja a
korlátozott önállóságot, Ferenc József
uralkodását, cserébe azért, hogy a közös
monarchia erejével uralkodhassanak saját
népük és a nemzetiségek felett. A magyar
főnemesség és főpapok földbirtokait újabb

közel nyolcvan évig senki és semmi sem
fenyegeti. A magyar tőkésosztály előtt pedig
megnyílik a gazdagodás lehetősége.
A kettős kiegyezéssel létrejön a 19. és
20. századi magyar történelem minden
tragédiáját előidéző végzetes hatalmi
paktum. A magyar uralkodó osztály egy
külföldi hatalom segítségével uralkodik
saját népe felett.
Ez
a
szövetség
teszi
tönkre
Magyarországot. Beletaszítja az országot az
első világháborúba. A világégésből semmit
sem tanulnak. 1918 után Ausztriában Karl
Seitz személyében szociáldemokrata elnök
kerül a köztársaság élére. Csehszlovákiában
egy ízig-vérig polgári demokrata, Tomáš G.
Masaryk lesz az államfő. Nálunk a király
nélküli királyság élére egy katona, egy
diktátor, Horthy Miklós kerül. Hamarosan
előkerül az új idegen szövetséges, Adolf
Hitler, akitől a magyar uralkodó osztály
túlélését reméli a szocializmussal, a nép
hatalmával szemben.
A végzetes szövetségnek a szocialista
forradalom vet véget. A hatalomra jutott nép
a főnemességtől elveszi a földet, a tőkésektől
a gyárakat, a bankokat. A földesurak és
tőkések szövetségét egy új szövetség váltja
fel: a munkások és parasztok, a dolgozó
emberek szövetsége. Az új Magyarország
nem bújik idegen hatalmak háta mögé, de
szövetséget köt minden néppel és országgal,
amely a tőkések és a milliárdosok világa
helyébe a dolgozó emberek világát akarja
megteremteni.
1989-90-ben új idegen hatalmak, az
USA és az EU eltiporják a szocialista
Magyarországot. Új magyar tőkésosztály
születik városban és falun. Néhány százezer
gazdag akar uralkodni milliók felett. De
gyengék hozzá, az USA, az EU, a NATO
szárnyai alá húzódnak. Kiegyeznek.
A hatalomnak azonban ára van, és ők
megfizetik. Eladják az ország iparát,
kereskedelmét, mezőgazdaságát, s vele
együtt a magyar függetlenséget.
Nos, barátaim, hogy gondolják? Ne
vegyük elő újra a régi jelszavakat? Le az
idegen zászlókkal, mellünkre a nemzeti
színű kokárdát! Éljen a forradalom, éljen a
szabadság, éljen a haza!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Jóváhagyta kedden az Európai Bizottság, hogy a Hankook 57,9
millió euró (mintegy 18,1 milliárd forint) állami támogatást
kaphasson a Rácalmáson épülő gumiüzem felépítéséhez. „A
Hankook beruházása a tervek szerint 950 új munkahelyet teremt
Rácalmáson. Ezzel anélkül lendíti fel a régió fejlődését, hogy
indokolatlanul torzítaná az egységes piacot” – idézi a bizottsági
közlemény a bizottság versenypolitikáért felelős tagját, Joaquín
Almuniát.
Munkáspárt: Ismét egy kiváló döntés, amivel előnybe kerül a multi,
háttérbe kerül a magyar kis- és középvállalkozó. Az ominózus
összeget ugyanis részben közvetlen támogatással, részben
adókedvezménnyel ajándékozza oda az állam. A multinak. Megint.
18,1 milliárd forintból a magyar iparban, mezőgazdaságban hány
munkahelyet lehetne teremteni? Ennek mindenképpen a sokszorosát.
De az államnak valamiért nem érdeke. Vagy a kormánynak? Mi
csak azt tudjuk: a dolgozó emberek számára semmiképp nem ez a
megoldás.
2. Március 15-én hatályba lépnek az új Polgári Törvénykönyv
rendelkezései, amelyek közül az egyik leglényegesebb, hogy a
korlátolt felelősségű társaságoknál (kft.) a törzstőke a korábbi
hatszorosára emelkedik, hiszen az eddigi 500 000 forint helyett 3
millió lesz a minimuma.
Munkáspárt: Úgy tűnik, tényleg csak lózung, hogy Magyarországon
magyar vállalkozók jobban érvényesüljenek. Rengeteg cégnek
gondot fog okozni, hogy hirtelen „elővarázsoljon” 2,5 millió forintot,
csak arra, hogy a törzstőkéjét emelje. S még valami: a jogszabályi
háttér miatt így bizonyos pályázatokon sem indulhatnak, mivel nem
felelnek meg az előírásnak. Ettől valóban jobban fognak teljesíteni…
3. Kezdeményezte Simon Gábor volt MSZP-s országgyűlési képviselő
előzetes letartóztatását a Központi Nyomozó Főügyészség kedden,
tájékoztatta az ügyészség szóvivője az MTI-t. Az ügyészség a
szökés, elrejtőzés, a büntetőeljárás sikerének meghiúsítása és a
bűnismétlés veszélye miatt tartja indokoltnak ezt az intézkedést.
Simon Gábort hétfőn gyanúsították meg újabb ügyekkel, és vették
őrizetbe.
Munkáspárt: Simon úrnak már igen régen letartóztatásban kellene
lennie, ha az ügyészség az elvárható tempóban dolgozna. Vagy nem
is a tempóval van a baj? Kellene háttér-javaslatokat, szándékokat
keresni? Esetleg azokat, akik még nyakig benne vannak ebben a
mocsokban?
4. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felsorolása szerint az
Új Magyarország Párt egyik képviselőjelöltje, Racker Béla, aki
korábban az MDF színeiben politizált, volt megyei közgyűlési és
helyi önkormányzati képviselő is, és 2006-ban indult (sikertelenül)
a parlamenti választáson is, szerepel a NAV-nak legalább tízmillió
forinttal tartozó emberek listáján is.

Munkáspárt: Sokan, sok helyen elmondták, bizonyos bóvli pártok csak
a kampánytámogatásért indulnak a 2014-es választásokon. Bízzunk
benne, nem így van. Most sem személyeskednénk, köpönyegeket
sem emlegetnénk. Arra viszont kíváncsiak lennénk, az Új
Magyarország Párt konkrétan mit szeretne tenni az emberekért,
mikor honlapjukon céljaikat 13 sorban sikerült összefoglalniuk?
Mondjuk arra is, hogy ha Racker úr pusztán adóból 10 millió
forinttal tartozik, miért is képviselőjelölt, s nem egy „szűkebb körű”
meghallgatás szereplője?
5. Az új kampányszabályozás értelmében a kereskedelmi csatornáknak
nyilatkozniuk kellett arról, biztosítanak-e ingyen adásidőt a pártok
reklámjainak, és mivel ez egyáltalán nem állt érdekükben, nem is
tették. Párthirdetések tehát nincsenek, társadalmi célú hirdetésnek
nevezett kormányhirdetések viszont igen.
Munkáspárt: A Fidesz mindent megtett azért, hogy az idei választások
igazán „tiszták” legyenek. Kereshetünk közmondásokat a fenti
eljárásra, attól még nem változik a világ. Azért mégis. „Minden
szentnek…”, és „Amit szabad Jupiternek…” – szóval mindenki
tudja, mihez tartsa magát. A Munkáspárt tudja. Lehet, hogy nincs
tévészereplésünk, de van programunk, tisztességes jelöltjeink,
országos listánk. És mi 25 éve az emberek mellett vagyunk. Ránk
nem a látszatok kampánya miatt fognak szavazni!
6. Az idén Budapesten 80,89 milliárdot szánnak a közlekedés
fejlesztésére a főváros 123,4 milliárdos fejlesztési tervén belül. A
közlekedés fejlesztésére 21,8 milliárdos saját forrás van Budapest
2014-es költségvetésében, 59 milliárdos fejlesztést hitelből és uniós
forrásokból szereznének. A közlekedést érintő legjelentősebb
beruházás a 4-es metró építésének erre az évre eső 73,4 milliárdos
költsége. Az uniós támogatású, 1997-ben kezdődő projekt
összköltsége 4552,53 milliárd, jövőre 71,6 milliárdot terveznek erre
a célra.
Munkáspárt: Ennyi pénzből nemhogy metrón, de akár helikopteren
is bonyolíthatnák már a budapestiek közlekedését. Részünkről már
igen szívesen számon kérnénk, ki, mit, mikor és mennyit… áldozott
közpénzekből…
7. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy véget vessünk a Jobbik romániai
akcióinak – jelentette ki kedd esti sajtótájékoztatóján a román elnök.
Traian Basescu határozottan felszólította Románia kormányát és
parlamentjét, hogy fogadjon el jogszabályt, amely megtiltja e párt
vezetőinek és tagjainak romániai tartózkodását. A román elnök
hangsúlyozta, hogy a Jobbik szélsőséges párt, „amely nem viseltetik
felelősséggel az egyesült Európa iránt”, és kizárólag a saját „apró
érdekei” vezérlik.
Munkáspárt: A román elnökkel nem szokásunk egyetérteni.
Kivételesen van abban valami, amit mond. Azok az „apró érdekek”
igencsak hangsúlyosak a Jobbik esetében. Egye fene, irigykedünk
kicsit: a románok kitilthatják őket.

4

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 11. SZÁM
2014. MÁRCIUS 15.

MAGYARORSZÁG

HAZUGSÁG A KÖBÖN!
Bajnai Gordon szerint a választások tétje az, hogy „Budapest a képzeletbeli
vasfüggöny nyugati vagy keleti oldalára kerüljön”. Badarság! Nincs semmiféle
vasfüggöny. Magyarország tőkés ország, a pénz a gazdagok kezében van, EU- és
NATO-tag. Bajnai semmi mást nem akar, csak bejutni a hatalomba, hogy ezentúl ő
nyúlhassa le a nagy pénzeket.
Április 6-án az ország szabad akaratából dönthet arról, hogy Budapest a
képzeletbeli vasfüggöny nyugati vagy keleti oldalára kerüljön, ez a tétje a választásnak
– mondta Bajnai Gordon Pomázon, az Összefogás jelöltjével közösen tartott szerdai
sajtótájékoztatón. Az Együtt-PM szövetség vezetője arra utalva fogalmazott így,
hogy 68 évvel ezelőtt volt Winston Churchill fultoni beszéde, amelyben az hangzott el, hogy Európára vasfüggöny ereszkedik,
amely történelmi fővárosait, Varsót, Prágát, Budapestet a vasfüggöny túloldalára zárja. Bajnai Gordon hozzátette: a krími
válság kapcsán ismét egyre ijesztőbben merül föl annak a lehetősége, hogy a kontinenst virtuálisan vasfüggöny vágja ketté.
A vasfüggöny a szocialista országokat választotta el a tőkés országoktól 1945 után. 1990 óta nincs vasfüggöny. Oroszország
nem a szocialista Szovjetunió, Putyin nem Lenin, nem Sztálin, még csak nem is Gorbacsov. A „krími háború” nem új
vasfüggöny felállítását célozza. Másról van szó! Az EU és az USA pimasz és durva módon meg akarja szerezni Ukrajnát,
Oroszország pedig nem akarja engedni.
Magyarország tőkés ország, az EU és a NATO tagja, és április 6-a után is az marad. Az emberek azért élnek rosszul, mert
kapitalizmus van. Bajnai Gordon ezt nem akarja megváltoztatni. Igazi változást az jelentene, ha 25 év után a dolgozó emberek
képviselői bejutnának a parlamentbe. Ezt jelenti a Munkáspárt.

FEGYELMEZETT ÉS INTENZÍV KAMPÁNYT AKARUNK
Sikerről, megérdemelt és régen várt sikerről számolhatunk be mondta Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a párt Központi
Bizottságának március 8-i ülésén. A Munkáspárt 2010-ben 16
egyéni jelöltet tudott állítani, most, 2014-ben 33-at. Négy éve nem
volt országos listánk, most van, és mindenütt lehet ránk szavazni.
A siker feletti örömünk azonban nem feledtetheti a
hiányosságainkat sem. Fegyelmezettebb, pontosabb és gyorsabb
munkával több jelölt állítására is lett volna mód. Most a legfontosabb
feladat a választási kampány fegyelmezett és intenzív lebonyolítása.

A Központi Bizottság tudomásul vette a párt elnökének
jelentését a jelöltállítás eredményeiről. Megvitatta és elfogadta
Karacs Lajosné alelnök tájékoztatóját a párt választási
propagandatervéről és kampányrendezvényeiről.
Az ülés elején Kovács István, az Elnökség tagja köszöntötte
asszonyainkat és lányainkat a Nemzetközi Nőnap alkalmából.
Thürmer Gyula a párt vezetésének jókívánságait fejezte
ki dr. Hajdu Józsefnek, a KB tagjának, a Pártetikai Bizottság
elnökének 65. születésnapja alkalmából.
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ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT
MÁRCIUS 15-ÉN!
A Munkáspárt Központi Bizottsága és Budapesti Elnöksége
megemlékezésre hívja a Munkáspárt minden tagját és barátját az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc ünnepén.
Az ünnepség helye: Budapest XIX. kerület, Kossuth tér, Kossuth Lajos szobor
Ideje: 2014. március 15. 11:00 óra

Program:
Himnusz
Ünnepi megemlékezés:
Beszédet tart Dr. Thürmer Gyula,
a Magyar Munkáspárt Elnöke, a Munkáspárt országos listájának vezetője.
Köszöntőt mond Kerezsi László,
a Budapest 09 sz. EOVK munkáspárti képviselőjelöltje.
Koszorúzás
Szózat
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE:
NEHÉZ JELEN, KILÁTÁSTALAN JÖVŐ?

Helyre kell állítani Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdaságát! A megyét tegyük Magyarország éléskamrájává! Átfogó
állami programokkal fejlesszük a megyében a zöldség- és gyümölcstermesztést! A mezőgazdaság fejlesztése segítse elő az
élelmiszeripar fejlesztését! Az élelmiszeripar fejlesztése magával hozhatja az élelmiszer-gépgyártás fejlődését. Pénzzel és ne
szavakkal segítsük a megye gazdaságát! Ez jobb életet, változást hozna, ezt csak a Munkáspárt akarja.
TRIANON ÁLDOZATA
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sajátos módon Trianon
áldozata. Trianon felszabdalta a történelmi Magyarország
történelmi megyéit. Az egykori Ugocsa és Ung vármegye
zöme 1920 óta nem magyar terület. Bereg vármegye nagyobbik
része is idegen kézre került. Szatmár 28,4 százaléka maradt
magyar fennhatóság alatt, s a legszerencsésebb Szabolcs volt.
Területének 85 százaléka maradt meg Magyarországnak. A
megye jelenlegi formájában Trianon „maradékából” 1950-ben
alakult ki.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg mindig is az ország legszegényebb
területei közé tartozott, és ez a helyzet még tovább súlyosbodott.
A megyében élők sokféle egészségügyi problémával küzdenek,
elhanyagoltak, elesettek. A munkanélküliség rendkívül
magas. Minél keletebbre haladunk, annál kisebb eséllyel
lehet munkát találni. Ha nincs munka, nincs megélhetés sem,
s ezt jól tudják errefelé. A tőkés rendszerváltás tönkretette
a megye mezőgazdaságának számottevő részét. A szabolcsi

alma kiszorult a piacokról. A politikai károkat súlyosbítják a
természeti csapások. Folyamatosan belvíz, aszály és számos
területen árvíz fenyegeti a térséget.
A SZOCIALIZMUS KORSZAKA: „SZABOLCS
MEGSZŰNT SZEGÉNY ROKONNAK LENNI”
A szocializmus volt az a társadalmi rendszer, amely 19481989 között a megye hátrányos helyzetét jelentős mértékben
le tudta küzdeni, és olyan gazdasági ágazatokat kifejleszteni,
amelyek megfeleltek a megye adottságainak. Ahogyan az 1970es évek közepén Kádár János, az akkori kormánypárt vezetője
egy megyei látogatáson mondta: „Szabolcs megszűnt szegény
rokonnak lenni”.
Az ország dohánytermelő területeinek 52 százaléka itt
volt. Az almaexport 75 százalékát ez a megye adta. A háztáji
és a nagyüzem integrációja igen fejlett állattenyésztést
eredményezett. A megye állatállományának 60-70 százaléka a
háztájiban nevelkedett.

MAGYARORSZÁG

A megye a szocializmusban is agrármegye maradt, de jelentős
ipar, mindenekelőtt élelmiszeripar, feldolgozóipar is települt ide.
Itt épült a Tiszalöki vízerőmű, Tiszavasvári vegyipara. Itt épült
ki a kelet-nyugati kereskedelemhez nélkülözhetetlen záhonyi
logisztikai térség.
Mindez a tőkés rendszerváltás áldozata lett. Szabolcs-SzatmárBereg megye ipara 1990 után az országos átlagnál is súlyosabb
visszaesést szenvedett el. A termelés volumene – a megyék között
az egyik legnagyobb mértékben – az 1989-es szint felére, azaz
a ’60-as évek végére jellemző értékre esett vissza. 1993 után
gyakorlatilag stagnált a termelés, és csak az országosnál jóval
később, 1997 második felétől indult érzékelhető növekedésnek.
A szabolcsi alma elvesztette szerepét, a mezőgazdaság
visszaesett. A tőkés rendszerváltás előtt Magyarország évi 1
millió tonna almát termelt, jelentős részét éppen Szabolcsban.
A termelés a felére csökkent, sőt 2011-ben már csak 292 ezer
tonnát tett ki. Az export pedig az 1986-os 359 ezer tonnáról
visszaesett 4 ezer tonnára. Az okok között szinte mindig azt
említik, hogy a régi fajták, mint a Jonatán nem kellenek a
világpiacon. Van azonban más ok is, és talán még fontosabb
is. A rendszerváltás után milliónyi apró birtok jött létre, ami
nem alkalmas almatermesztésre. Nem beszélve arról, hogy a
magyar vállalkozóknak mind a mai napig nincs elég tőkéjük
korszerű öntözési és feldolgozási berendezésekre. Felbomlott
a nagyüzem és a háztáji közötti korábbi integrációs rendszer
is. S még valami, amiről nem szabad elfeledkezni. A külföldi
bevásárlóközpontok kaparintották meg az almapiac 25-30
százalékát, s a multikból kiszorult a szabolcsi alma.
Záhony teljesítménye a rendszerváltás előttinek töredéke,
az elmúlt 20 évben gyakorlatilag csak visszafejlődött,
infrastruktúrája leértékelődött. A dohánytermelés területét az
EU-csatlakozás után csökkenteni kellett, és további kísérletek
vannak a magyar dohánytermesztés visszaszorítására.
MAI GAZDASÁG: LEMARADÁSBAN A VILÁGTÓL,
AZ ORSZÁGTÓL
A bruttó hazai termék (GDP) elég meggyőzően mutatja egy megye
fejlettségét. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egy főre jutó GDP
alapján az utolsó előtti helyen áll a megyék között, az egy főre jutó
GDP 2010-ben csupán az országos átlag 54,5 százaléka volt.
Az ipar fejletlen. A megye messze van mindentől, a külföldi
tőke ide nem jön. Kevés a képzett munkaerő, és a megye igazi
gazdasági profilja sem alakult ki.
A mezőgazdaság lehetőségei a termőföldek átlagos,
vagy azon aluli minősége miatt nem kiugróak, ugyanakkor
a gyümölcstermesztésnek jelentősek a hagyományai. A
megye a visszaesés ellenére is az ország egyik legjelentősebb
gyümölcsellátója.
Vállalkozás sok van a megyében, de egyre nehezebb a
megélhetés. Jóval több, mint 110 ezer vállalkozást jegyeztek
a megyében, de ezeknek legfeljebb a fele működik. S milyen
vállalkozásokról van szó? A működő vállalkozások több mint
95 százaléka legfeljebb 1-9 főt foglalkoztat.
A megye legjelentősebb foglalkoztatóit két kezünkön meg
lehet számolni. Az egykori magyar tulajdonú Taurusból
lett a francia kézben lévő nyíregyházi Michelin Hungária
Abroncsgyártó Kft., mely 1100 embert foglalkoztat. A dán
LEGO Manufacturing Kft. ugyancsak Nyíregyházán 1250
embernek ad munkát. Mátészalkán, a német Carl-Zeiss Vision
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SZABOLCS -SZATMÁR-BEREG MEGYE
Területe: 5937 km2
Lakossága: 552 ezer (2012)
Megyeszékhely: Nyíregyháza (118 ezer lakos)






Politikai sajátosság:
Magyarország egyik legszegényebb, halmozottan
hátrányos helyzet ű megyéje.
Jelentős számú a cigánylakosság.
2010 óta erősödik a Jobbik.
A Munkáspárt 3 választókerületben rendelkezik egyéni
jelölttel, és lehet szavazni az országos listára is.
Munkáspárti szervezet:
Elnök: Tóth András
KB-tag: Tóth Péter
E-mail: szabolcsszatmarbereg@munkaspart.hu
Honlap: http://szabolcs-szatmar-bereg.munkaspart.hu

Hungary Optikai Kft-ben 250-300 ember dolgozik. A megye
12 ipari parkja közül kettő (nyíregyházi, mátészalkai) működik
teljes kihasználtsággal, a többi nem segíti igazából a gazdaság
fejlődését. A külföldi tőke jelenléte elenyésző. Egy lakosra 109
dollár külföldi befektetés jut, míg az országos átlag 1638 dollár.
KÜZDELEM A NYOMORRAL, A SZEGÉNYSÉGGEL
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága 2000 után indult
gyors csökkenésnek. 10 év alatt jó 5 százalékkal lett kevesebb
az itt élők száma. A döntő ok az itt élők elöregedése, és az egyre
nehezebb megélhetés.
A munkanélküliség az országban itt a legmagasabb, Nógrád
megye mellett. Az elmúlt években 14-19 százalék között ingadozott.
A munkanélküliségi ráta 2003 óta megkétszereződött. A
legrosszabb mutatókkal Csenger, Fehérgyarmat és Vásárosnamény
rendelkezik. A helyzet romlása egyébként nem függött a 2008. évi
válságtól. A válság, a nyomor gyökerei itt mélyebbek.
A megye egyes térségei még a megyei átlagnál is
rosszabb helyzetben vannak. A Baktalórántházi, Csengeri,
Fehérgyarmati, Mátészalkai, Nyírbátori, Vásárosnaményi
kistérségek tekinthetőek a legsúlyosabb gazdasági és társadalmi
válsággal sújtott övezetnek, ahol a problémákat csak jelentős
állami segítséggel lehetne megoldani.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagbére 2013ban 109 ezer forint volt, ami jó 40 ezer forinttal kevesebb, mint
az országos átlag.
A lakosság egészségi állapota az országos átlagnál rosszabb,
a születéskor várható átlagos élettartam ebben a megyében az
egyik legalacsonyabb (a megyében férfiaknál 69,75 év, nőknél
77,67 év, míg az országos átlag 70,93 és 78,23 év – KSH, 2011).
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 332 háziorvos
és házi gyermekorvos dolgozik (2010. évi adatok). A tízezer
lakosra jutó háziorvosok és házi gyermekorvosok száma
elmarad az országos átlagtól és a szomszédos megyék adataitól
is, Pest megye után ez a második legkedvezőtlenebb helyzetű
megye. A megyén belül a háziorvosok és házi gyermekorvosok
58 százaléka található városokban, 42 százaléka községekben,
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MIT AK AR A MUNKÁSPÁRT
MEGYÉBEN?
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azaz a városok ellátottsága a lakónépesség arányában kedvezőbb.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 5 városban található
kórház, a működő kórházi ágyak száma összesen 3908 db (ebből
Nyíregyháza 1869 ágy, Kisvárda 599 ágy, Nagykálló 530 ágy,
Fehérgyarmat 470 ágy, Mátészalka 440 ágy). A kórházi ellátás
intézményi feltételei kedvezőek, a tízezer lakosra jutó működő
kórházi ágyak száma (70,4) meghaladja a Budapest nélkül
számított megyék átlagát (63,9).

A cigánycsaládokban sokkal több gyermek születik, mint
a magyarokban. Hasonlóan Borsodhoz, itt is egyre több olyan
település van, ahol a cigányság aránya meghaladja a 30 százalékot.
Számos iskolában a cigánygyermekek aránya 60 százalék felett van.
Az elmúlt években hozott kormányzati intézkedések
érdemben nem változtatták meg a helyzetet. A cigányság
problémáját jelentős állami ráfordítások és az EU politikai és
anyagi támogatása nélkül aligha lehet megoldani.

CIGÁNYSÁG: SZABOLCS CIGÁNY MEGYE LESZ
20 ÉVEN BELÜL?

JÖVŐ: KILÁTÁSTALANSÁG VAGY MERÉSZ TERVEK?

A megye lakosságának mintegy 7-10 százaléka cigány.
A cigány lakosságban nagyon sok a gyermekkorú. A
cigányok 85-90 százalékának nincs munkája. Nagyon sok a
rokkantsági nyugdíjas. A megyebeli felnőtt roma népesség
egyötöde rokkantnyugdíjas. A rokkantnyugdíj a megyében az
alacsonyan képzettek és főként vidéken élők menekülése volt
a munkanélküliség és a létbizonytalanság elől. A cigányok 80
százaléka a szegénységi küszöb alatt él.

A megyei önkormányzat stratégiai fejlesztési terve a jövőt
illetően így fogalmaz: “2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
egy olyan hely, ahol jó élni.” Mit is jelent a Fidesz-vezette megyei
vezetés szerint ez a jövőkép? „A megye minden térségében,
a megye valamennyi lakosa számára adottak az európai
életminőség alapfeltételei, amelyek a következők: Munkából
származó, a megélhetést biztosító tisztességes jövedelem;
Hozzáférés az egészséges élet alapfeltételeihez, közjavakhoz és
közszolgáltatásokhoz; Erős, összetartó helyi közösségek.”

MAGYARORSZÁG

A megyei stratégiai elképzelések nagyon szép gondolatokat
fogalmaznak meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg legyen „zöld, proaktív
és képzett megye”. Mit jelent ez? „Zöld megye: Zöldgazdaság,
klímabarát energiagazdálkodás, a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás. Proaktív megye: A megyei szintű gazdasági,
társadalmi önszerveződés feltételeinek kialakítása. Képzett
megye: Rugalmas szakképzési, felsőoktatási és innovációs
környezet kialakítása.”
Kétségkívül jó elképzelés, aminek minden szavával egyet
lehet érteni. A kérdés csupán az, hogy miként lehet ezt a 2030-ig
hátralévő 15-16 esztendőben megvalósítani? Különösen, hogy
ha figyelembe vesszük: az elmúlt 25 évben inkább romboltak,
mintsem építettek. A jelenlegi kormány politikája nem teremt
a magyar vállalkozások számára olyan kedvező feltételeket,
hogy ezek jelentősen fellendítenék a megyei vállalkozásokat és
leküzdenék a megyei emberek szegénységét. Szabolcs-SzatmárBereg megye sorsa attól függ, hogy az elkövetkező kormányok
akarnak-e és tudnak-e olyan átfogó állami programokat indítani,
olyan koncentrált gazdaságpolitikát folytatni, ami érdemi
változást hozni.
KI NYERI A 2014-ES VÁLASZTÁSOKAT?
A 2006-os parlamenti választásokon az MSZP és a Fidesz
4-4 arányban osztozott a területi mandátumon. A 10 egyéni
kerületből 7-ben az MSZP aratott győzelmet, és 3 maradt a
Fidesznek. Az MSZP olyan nagyágyúkat indított, mint Juhász
Ferenc, Veres János, Vojnik Mária.
2010-ben fordult a kocka, és ahhoz hasonló folyamatok
mentek végbe, mint az ország keleti megyéiben általában.
Az MSZP meggyengült, a területi listán csak 1 mandátumot
szerzett. A Fidesz 5 mandátumot kapott, és itt is megjelent a
Jobbik 2 képviselői hellyel. Bebizonyosodott, hogy a szegénység,
és különösen a cigánykérdés gondjai a Jobbik malmára hajtották
a vizet. Az egyéni választókerületekben az MSZP mindent
elvesztett, s mindent a Fidesz vitt el. A Jobbiknak egyéni helyet
nem sikerült szereznie.
Önkormányzati szinten a hatalomváltás már 2006-ban
végbement. A megyei közgyűlésben a Fidesz szerezte meg a
többséget. 2006-ban a nyíregyházi polgármesteri szék még az
MSZP-nek jutott.
2010-ben a Jobbik 5 mandátummal jutott a megyei
közgyűlésbe, ahol ismét a Fideszé volt a többség. Az MSZP
hosszú évek után elveszítette Nyíregyházát is.
2014-ben sokan számítanak a Jobbik megerősödésére. A
társadalmi elégedetlenség ugyanakkor sok embert késztetett
arra, hogy a Munkáspárt felé forduljon. A Munkáspárt a 2014-es
választásokon három választókerületben állított egyéni jelöltet,
és az országos listára mindenütt lehet szavazni.
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A MUNKÁSPÁRT
SZABOLCS-SZATMÁRBEREG MEGYEI
JELÖLTJEI
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. választókerület (Kisvárda)

TÓTH PÉTER PÁL
71 éves, ny. MÁV-alkalmazott
Záhonyban él, aktív szereplője a
közéletnek.
Több alkalommal indult a Munkáspárt
színeiben
országgyűlési
és
önkormányzati választásokon.
A Munkáspárt Központi Bizottságának
tagja.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4. választókerület (Vásárosnamény)

NAGY ISTVÁN BÉLA
64 éves, ny. MÁV-alkalmazott
Tudja, hogy mi fáj a szabolcsi
embereknek, a vasutas társadalom aktív
és nyugdíjas tagjainak.
Részt vett a Munkáspárt választási
küzdelmeiben.
Szabolcs-Szatmár-Bereg 5. választókerület (Mátészalka)

PÁSKU KÁROLY
54 éves, ny. mezőgazdasági dolgozó
Jól ismeri a megye szegényeinek életét.
A Munkáspárt porcsalmai szervezetének
vezetője. Több alkalommal képviselte a
Munkáspártot a választásokon.
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BOLDOG NŐNAPOT!

A nők a tőkés rendszerváltás legfőbb elszenvedői. Ne azokra a
kevesekre gondoljunk, akik elegáns üzletasszonyként élvezik
a mai világot! Ne azokra, akik a hatalom közelében jó állást,
jó fizetést találtak! Ne azokra, akik az Európai Parlamentben
milliós fizetéseket tesznek zsebre!
Gondoljunk azokra a fiatal lányokra és asszonyokra, akiket
sehova se vesznek fel, mert nem akarnak lemondani arról, hogy
gyermekük legyen! Gondoljunk azokra, akik három műszakban
minimálbérért dolgoznak, és örülnek, hogy van munkájuk!
Gondoljunk azokra, akik az autópályáktól és a multiktól
messze semmiféle munkát nem kapnak, és olyan családban
kell a lelket tartani, ahol az egy főre jutó jövedelem 23-25 ezer

forint! Gondoljunk a 45-50 éves asszonyokra, akiket sehova nem
vesznek fel, senkinek se kellenek, ha bezár a gyár, az iskola vagy
egyszerűen leépítés van! Gondoljunk azokra a nagymamákra,
akik a kis nyugdíjukból segítik a munkanélküli gyerekeiket!
Gondoljunk azokra az édesanyákra és nagymamákra, akik
évente egyszer láthatják a gyerekeiket, az unokáikat, mert a
munkanélküliség elől külföldre menekültek!
Ma a nagypolitikában senki sem gondol azokra, akiknek
nincs pénzük. Senki se gondol a vesztesekre, a hátrányos
helyzetben lévőkre, a szegényekre. A Munkáspárt gondol
rájuk, mi vagyunk a vesztesek, a hátrányos helyzetben lévők, a
szegények képviselői.

MAGYARORSZÁG

Nőnapon üzenjük minden nőtársunknak: nem szégyen
dolgozónak lenni! Nem szégyen szegénynek lenni! Nem
azért vagyunk szegények, mert rosszabbak lennénk, mint
mások. Azért vagyunk sok millióan szegények, mert néhány
százezren szupergazdagok. A Munkáspárt azért van, hogy
megváltoztassuk ezt a világot. Azért vagyunk, hogy jobb
életet teremtsünk a dolgozó asszonyoknak, minden dolgozó
embernek.
25 évvel ezelőtt minden magyar volt, minden a miénk
volt, ma szinte minden a külföldi tőkéé. Az országot mi nem
a külföldi tőkére bízzuk, a magyar vállalkozásokat, a magyar
gazdaságot fogjuk fejleszteni.
25 évvel ezelőtt teljes foglalkoztatottság volt mind a férfiak,
mind a nők körében. A tőkés rendszerváltás elvette a munkát
tőlünk. A Munkáspárt munkát, biztos munkát fog adni
mindenkinek.
Helyreállítjuk a magyar élelmiszeripart. Újra lesz magyar
mezőgazdaság, a falusi asszonyok a falujukban is megtalálhatják
a boldogulásukat.
Helyreállítjuk a magyar könnyűipart. Lesznek ruhagyárak
és varrodák. Az asszonyok és lányok itt is tisztességes munkát
találhatnak.
25 évvel ezelőtt nem éltünk gazdagon, de ki tudtunk jönni
a fizetésünkből. Ma egyik napról a másikra élünk, úszunk
az adósságokban. A Munkáspárt biztos jövedelmet fog adni
mindenkinek. Olyan jövedelmet, amiből tisztességesen meg
lehet élni.
25 évvel ezelőtt biztos nyugdíja volt minden dolgozónak.
Nem kellett élete végéig gürcölni. Mi biztosítjuk minden
nőnek, hogy 55 éves korban nyugdíjba mehessen, a férfiak
pedig 60 éves korban. A nyugdíjat és annak emelését az állam
fogja garantálni.
25 évvel ezelőtt nő és férfi egyenlő volt a törvény szerint
is, a gyakorlatban is. Ma egyenlők a törvény szerint, de nem
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egyenlők a valóságban. Mi biztosítani fogjuk, hogy nő és férfi
ugyanazon munkáért ugyanazt a fizetést kapja.
25 évvel ezelőtt a pályakezdő fiatal lányokat várták a
munkahelyek. Ma fiatal lányokra csak ideiglenesen, kis
fizetésért van szükség. Mi biztosítani fogjuk, hogy minden
pályakezdő fiatal a végzettségének megfelelő munkát kapjon.
25 évvel ezelőtt a nyugdíj előtt álló asszonyokat nem lehetett
elbocsátani. Mi törvényben fogjuk megtiltani a nyugdíj előtt
állók leépítését. És a törvényeket szigorúan betartatjuk.
25 évvel ezelőtt a fiatal asszonyok nyugodtan vállalhattak
gyermeket, nem veszítették el a munkájukat. A Munkáspárt
meg fogja védeni a gyermeket akaró asszonyokat. Szigorú
törvényekkel kell védeni a leendő anyákat. A munka
törvénykönyve biztosítsa a rugalmas munkahely és a rövidebb
munkaidő lehetőségét.
25 évvel ezelőtt a kismamákat szigorú törvények védték. A
mostani munkatörvénykönyv szűkíti a felmondási tilalmat. A
Munkáspárt törvényben akarja rögzíteni, hogy a gyermek 3
éves koráig az anyákat ne lehessen elbocsátani.
25 évvel ezelőtt nem volt gond a gyermeket bölcsődében vagy
óvodában elhelyezni. Ma nem mindenütt van elég bölcsőde és
óvoda, magánbölcsődére és magánóvodára nem mindenkinek
telik. A Munkáspárt azért küzd, hogy hozzanak létre több óvodát
és bölcsődét, a családosok kapjanak több anyagi támogatást.
Kedves Asszonyok és Lányok!
Sortársunkat, barátunkat, kedvesünket, harcostársunkat
köszöntjük ma az asszonyokban és lányokban. Önöknek akarunk
jobb világot, ahol van biztos munka, ahol a biztos jövedelemből
meg lehet élni, ahol biztosan tervezhetjük családunk jövőjét.
Támogassák a Munkáspártot! Szavazzanak április 6-án a
Munkáspárt listájára!
Boldog Nőnapot!
THÜRMER GYULA
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