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NINCS IGAZSÁG!
AZ EU MEGLOP!

AZ EURÓPAI UNIÓ A GAZDAGOK, A MILLIÁRDOSOK
BULIJA. AZ EMBEREK ÉRDEKÉBEN
ERRE MOND NEMET A MUNKÁSPÁRT.
A JOBBIK MEGALKUSZIK A „FOTELEKÉRT”.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
AZ ÖTÖDIK PÁRT
Nem jutottunk be, Gyula bácsi! E
szavakkal fogadott Anett, az edzőterem
kedves recepciósa. A bácsizás ugyan
nem esik túl jól tőle, de mit csináljak:
ő huszonéves, én egy picurkával több.
De ez a többes szám első személy, nem
jutottunk be! Ez mindennél többet ér.
Gondoljanak csak bele! Egy fiatal, akit
alig egy éve ismerek, ma egy pillanatra
azonosul azzal az üggyel, amiért az
elmúlt hónapokban dolgoztunk. El tudták
volna ezt képzelni pár évvel ezelőtt?
A Facebookon Nagy Alekosz gratulált
a 28 ezer szavazatunkhoz. Tudják, az
RTL Való Világ 4. szériájának győztese.
Nem nagyon emlékszem, hogy egy celeb
valaha is gratulált volna nekünk. A celeb
szót most pozitívan értem.
Jött üzenet Bécsből is. Otto Bruckner,
az Osztrák Munkapárt elnöke csöngetett
rám.
Építésvezető,
munkásember,
jó barátságba kerültünk. Majdnem
meghatszoroztátok a szavazataitokat,
pedig nálatok aztán rendesen van
kommunista-ellenes kampány, mondta.
Egyébként miféle demokrácia ez a
magyar, ahol 20 ezer ajánlás kell, hogy
valaki elinduljon az európai parlamenti
választásokon? Nálunk, Ausztriában
2600 is elég. Sőt, ha három nemzeti
parlamenti képviselő vagy egy EPképviselő ajánl, akkor az önmagában is
elegendő.
Nos, tényleg, 28 ezer szavazat
komoly eredmény. A Munkáspártot
2005-2006-ban szét akarták verni
ellenfeleink. Nem sikerült nekik, de azért
meggyengítettek bennünket. Most úgy
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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.
tűnik, megerősödtünk, a Munkáspárt a
magyar politikai élet folyamatos és stabil
szereplője.
Lehetett volna több szavazatunk?
Igen, lehetett volna. Mindent megtettünk,
amit meg lehetett tenni. De az ellenfelek
nagyon erősek. Mire építettek? Arra,
hogy a sértett, vesztes, nehéz helyzetben
lévő emberek nem mennek el szavazni, a
nyertesek, a jómódúak viszont megvédik
szerzett jogaikat és javaikat. Ez is
történt. A munkanélküli, a közmunkás,
a nagycsaládos szegény, akik bátorítottak
bennünket a piacon, az utcán, végül nem
mentek el szavazni. A választók 38-39
százaléka, több mint 3 millió ember!
28 ezer szavazat azért már valami.
A listás szavazatokat tekintve az
ötödik legnagyobb párt vagyunk, a
legnagyobb a parlamenten kívül. Pedig
vetélytárs nem kevés volt. Szili Katalin
új pártja nem jött be, Schmuck Andor
szociáldemokratái sem hatották meg
az embereket. A Munkáspárt politikai
helye biztos és szilárd volt: a munkás, a
dolgozó mellett álltunk, és nem húztunk
se a Fidesz, se az MSZP irányába. A
Jobbiknak nekimentünk, igyekeztünk
leleplezni képmutatásukat. Nem lehet
egyszerre harcolni a kapitalizmus ellen,
és élvezni a „burzsoázia diszkrét bájait”.
A Fidesz keményen hülyítette
a népet. Van, aki tényleg elhitte,
hogy a rezsicsökkentés a világ
legtisztességesebb,
leghumánusabb
dolga. Persze előbb vagy utóbb ők is
rájönnek, hogy rezsit havonta egyszer
fizetünk, kenyeret viszont minden nap
eszünk. Az meg speciel drágább lett. A
kenyér is, meg a többi is.

Akit nem hatott meg a rezsicsök kentéses szabadságharcos sztori, azoknak
jött az ellenségkép, a kommunista
mumus. Nem tudom, megfigyelték-e,
hogy a Fidesz egy büdös szót sem mondott
arra, hogy a Munkáspárt szétküldött
négy és félmillió Kádár-képet? Kádárt
nem merték támadni, mivel tudják,
hogy a kádári időszak a magyarok
felében még „közvélemény-kutatóilag”
is pozitív emlékeket ébreszt. Elővettek
hát egy aggastyánt, és kikiáltották
főbűnösnek. Gyurcsányt, Bajnait és
cimboráit kinevezték kommunistának, és
csak össze kellett kötni a kettőt. Íme, az
ellenség, régi és mai, üsd-verd őket!
Orbán mondott egy mondatot, amire
érdemes odafigyelni. A Fidesz és a KDNP
a garancia arra, hogy „Magyarországon
se jobbról, se balról a szélsőségek ne
juthassanak meghatározó szerephez a
közéletben”. Világos, hogy jobbról a
Jobbik a veszély. Most nem győztek,
sőt inkább veszítettek, de ki tudja, hogy
később nem lesz-e szüksége rájuk a
magyar tőkésosztálynak?
De mi van baloldalon? Orbán nyilván
nem a „kormányváltókra” gondolt,
mert akárhogy is kommunistázza és
kunbélázza őket, a miniszterelnök
pontosan tudja, hogy ők nem jelentenek
veszélyt a tőke uralmára. De itt van a
Munkáspárt. Most nem igazak Petőfi
szavai, miszerint „Európa csendes, újra
csendes, Elzúgtak forradalmai”. Nem,
az Európai Unió még nem csendes. A
megszorítások nem működnek, az EU
polgárai még nem élnek jobban, mint a
válság előtt. Az oroszok elleni háború
pedig rosszul is elsülhet. És akkor mi
lesz? Most veszített a Jobbik, de holnap?
Ki lesz képes válaszolni a szélsőjobboldal
kihívására?
Talán a Munkáspárt, amely most
határozottan nemet mond az Európai
Unióra. Részvételével nem hitelesíti az
európai milliárdosok komédiáját, az
EP-választásokat. Világos beszéd kell,
határozott szavak. És mi megtesszük.
Ki az Európai Unióból, ki a tőkés
rendszerből!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A zömmel szlovákiai bérmunkásokat foglalkoztató Samsung
SDI Magyarország Gépgyártó- és Értékesítő Zrt. bezárása a
munkanélküliség helyi alakulását szinte egyáltalán nem, de
a város bevételeit nagyon is befolyásolja - közölte a település
polgármestere, Markó József kedden az MTI-vel.
Munkáspárt: Csodás példája annak, hogy a multi miként
értékeli magyarországi „vendégszereplését”. Igen, fizettek
iparűzési adót, cserébe kaptak 30 hektár jól frekventált földet,
s ki tudja, mit még. A jól hangzó munkahelyteremtésben
sem vettek részt, hiszen az olcsóbb szlovákiai munkásoknak
adtak éhbért, a magyar munkavállaló „drága” lett volna.
Ebben is egyértelmű: ne támogassuk a multik térhódítását a
magyar kis- és középvállalkozóval szemben! Magyar ipart!
Magyar mezőgazdaságot!
2. Schmuck Andor szerint nem létező párttag akarja őt
lemondásra bírni. Mint ismeretes, Kiss László a szegedi 1.
szervezet nevében írt, ilyen állítólag nincs.
Munkáspárt: Szánalmas már maga a hír is. Schmuck
Andor szervezete megcsúfolta a szociáldemokrata nevet.
Meggyalázta azok emlékét, akik a múlt században
becsületből és nem üzletből álltak a dolgozó ember mellé.
Persze voltak bőven akkor is olyanok, akik elárulták
osztályukat, a munkást. De még ez sem Schmuck úr
magassága: ő egyszerűen keresni akart. A hányinger
netovábbja, amikor felvéve az állami választási támogatás
százmillióit, azt mondta, ők nem kampányolnak, az
embereknek adják. Csakhogy a törvény szerint erre pont
nem költhettek. Pár millióért osztottak ételt, százmillióért
meg vehettek laptopot, telefont, bármilyen értékesíthető
„cuccot”. Eladó a szociáldemokrácia, ki kínál érte többet?
3. Bokros Lajos szerint az emberek értékelni fogják azt
a becsületes, önzetlen politikát, amit pártja, a Modern
Magyarország Mozgalom folytat.
Munkáspárt: Ez az a hír, amikor az olvasó nyugodtan
kieresztheti dühét. A fent említett Schmuck úr is tehetséges,
de Bokros Lajossal aligha vetekedhet. Ha még mindig
keresgélnék a szavakat, ismételjék a következőket: Bokros
Lajos az önzetlen, Bokros Lajos a becsületes… Ja, és
állítólag pártja is van…
4. „Én ambicionáltam, én pályáztam. Nem volt senkinek
fenntartása ezzel. Én boldog vagyok, hogy ez így sikerült”
– ezzel indította uniós kampány sajtótájékoztatóját Szanyi
Tibor, az MSZP listavezetője.
Munkáspárt: Szanyi úr újra nősült, és késő középkorú férfi mit
meg nem tesz az ifjú menyecskéért – írnánk ezt, ha az MSZP
politikusának bulvárstílusát használnánk. Ez a történet

azonban még ennél is profánabb: Szanyi megalkudott
Mesterházyval, a zsíros brüsszeli állásért cserében nem
zavar idehaza. Most alighanem már kissé bánja, hiszen a
bukott Mesterházy pozíciójáért ő is versenybe szállhatna.
Fájdalomdíjként azonban ott van a rongyos havi 2-3 millió
az Unióban.
5. Fodor Gábor, a Magyar Liberális Párt elnöke hétfő délutáni
sajtótájékoztatóján azt mondta: egyelőre sem az Együtt-PMmel, sem a DK-val nem tárgyalt hivatalosan arról, melyik
frakcióhoz csatlakozzon.
Munkáspárt: Fodor Gábor szavainak magyar megfejtése:
licitáljatok srácok, aki többet ad, oda ülök. Persze eleve
kérdés, hogy Fodor mit keres még mindig a magyar
közéletben, dolgozni közismerten utál, pártja nincs, ő –
nagyjából egymagában – „csak úgy” liberális. A jelek
szerint azonban ez elég ahhoz, hogy zsaroljon mindenkit
az álbaloldalon. Ami természetesen őt legalább annyira
minősíti, mint Gyurcsányt vagy Bajnait.
6. Vasárnap este bezárta kapuit a csütörtökön nagy ünnepség
keretében megnyitott Várkert Bazár. Ha minden jól megy,
augusztus végére befejeződik az építkezés második üteme.
Munkáspárt: Világos, a választások előtt kellett még egy hely,
ahol lehet ünnepeltetni magunkat. Vasárnap Orbán győzött,
zárhat a bolt. „Ha minden jól megy”, egyszer valamikor az
egyszerű ember is megnézheti. Egyet viszont biztos nem fog
látni: azt, hogy ki és mennyit költött az április 6-ra hangolt
átadási bulikon.
7. Egy amerikai „magán biztonsági cég”, a Graystone szakértői
segítik a Kelet- és Dél-Ukrajnában elindult tiltakozások
elfojtását.
Munkáspárt: Kettős mérce – sokadszorra. Az Amerikai
Egyesült Államoknak csak az a népakarat tetszik, ami nekik
kényelmes. Ukrajna oroszajkú lakossága egyet kér: legyen
népszavazás arról, hogy merre menjen a térség. Egyetlen
orosz katona sincs Donyeckben vagy Luganszkban, az
amerikai szakértők – akik Irak „demokratizálásában” is
segítettek – azonban már megjelentek. Amikor Kijevben
kimentek a tüntetők az utcára, az demokratikus volt. Amikor
mindezt Amerika érdekei ellen csinálják, az szeparatizmus
és nem népakarat. Ukrajna példáját érdemes megjegyezni
másért is: Washington saját érdekeiért beveti a fasiszta
szabadcsapatokat, ha nincs más megfizethető erő. Ugyanis a
Graystone cég ukrán egyenruhába öltözött szakértői mellett
ott vannak a Jobboldali Szektor oroszt, magyart és zsidót
vérbe fojtani akaró verőlegényei.
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THÜRMER GYULA: FOLYTATJUK!
HARCOLUNK! DOLGOZUNK!
KI KELL LÉPNI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL, NEM SZABAD MELLÉBESZÉLNI,
AZ UNIÓS VÁLASZTÁS A MILLIÁRDOSOK BULIJA
„Folytatjuk, mert hiszünk abban, hogy lehet olyan világot
teremteni, ahol nem a pénz, nem a tőke uralkodik, hanem
a dolgozó emberek. Hiszünk benne, mert tudjuk, hogy
nekünk a mai világ nem jó. A munkanélküliség, a szegénység
forrása maga a tőkés rendszer. Hiszünk benne azért is, mert
elődeink egyszer már megcsinálták” – mondta Thürmer
Gyula a választások után adott interjújában. A Munkáspárt
elnöke minden kényes kérdésre válaszolt, s nem kertelt az
uniós választásokkal kapcsolatban. A Munkáspárt nem
köntörfalaz: Ki kell lépni az Európai Unióból! A Jobbik
ebben is hazug, ők „úgy lépnének ki”, hogy megtartsák
brüsszeli fizetéseiket.
– Nem unja? A hetedik választás, és nincsenek a parlamentben,
a hatalomban?
– Nem lehet megunni! Az elmúlt hetekben 20 ezer kilométert
autóztam az országban, iszonyúan fárasztó egy Dacia Dusterrel.
Ha hiszi, ha nem, mégis hiányozni fognak az utazások. Sok ezer
emberrel beszéltem, és nagyon sokkal találkoztak a jelöltjeink
is. Nem jutottunk be a parlamentbe, de az ötödik legnagyobb
párt vagyunk. És, ami a fő: becsülnek bennünket az emberek.
Megmondom őszintén: személy szerint én rosszul érezném
magam ebben a parlamentben. Én nem az a típus vagyok, aki
az utcán szidja a kapitalistákat, a parlamentben meg bratyizik
velük. Kíméletlen, embertelen harc lett volna, amit senkinek
sem kívánok.
Bármilyen furcsán is hangzik, a parlament nekünk nem cél,
hanem eszköz. A választás is az. A mi dolgunk a munkást,
a dolgozót, a szegényt képviselni, és az ő érdekében tenni.
Képviseltük az ő érdekeiket ezen a választásokon? Nagyon is!
Rajtunk kívül a kampányt mindenki színháznak tekintette,
szerepet játszottak. Mi ráolvastuk a hatalomra az igazságot:
rosszul élünk. Az emberek ezt értették. Azt is értették, hogy a
mi programunk jó válasz az ő bajaikra. Amit nem hittek el, az
más. Azt nem hitték el, hogy a mai kapitalizmusban meg lehet
valósítani. Harcra, forradalomra pedig egyelőre nem vágynak
az emberek, illetve nem tudják elképzelni.
A választási előtti héten, egyik éjszaka azt álmodtam, hogy
bent vagyunk a parlamentben. Az első pillanatban nagyon
jó érzés volt. Aztán megijedtem, mint Beke Kata, az MDF
egykori politikusa, aki 1990 tavaszán felkiáltott: „Jézusmária,
győztünk!” Beke nagyszerű pedagógus volt, és olyan ember, aki
két lábbal állt a valóság talaján. Ő tudta, hogy a győzelem után
jönnek a nehézségek.
Ha bekerültünk volna, mi is szembe kerültünk volna a
gonddal: hogy viselkedjünk, mit mondjunk, mit csináljunk?
A Jobbik négy éve bekerült a parlamentbe, és rögtön kiderült,

hogy nekik nagyon is tetszik ez a rendszer. Abból akarnak
minél több jó állást, pénzt kivenni. A díszmagyaros, feketeruhás
különcködésük, meg az olyan akciók, hogy kidobjuk a WC-be az
EU-zászlót, csak a nép hülyítésére kellettek. Most megfizettek a
hamisságért. Nem nyertek, sőt gyengébbek lettek.
– De mit ér a 28 ezer szavazat, miért folytatják ezután is?
– Folytatjuk, mert hiszünk abban, hogy lehet olyan világot
teremteni, ahol nem a pénz, nem a tőke uralkodik, hanem a
dolgozó emberek. Hiszünk benne, mert tudjuk, hogy nekünk
a mai világ nem jó. A munkanélküliség, a szegénység forrása
maga a tőkés rendszer. Hiszünk benne azért is, mert elődeink
egyszer már megcsinálták.
De folytatjuk azért is, mert nincs más választási lehetőségünk.
Fogadjuk el a kapitalizmust? Lelkesedjünk az MSZP-ért? Nézze
meg, mi lett azokkal, akik 2005-ben elhagyták a mi pártunkat!
A Vajnai-pártnak 2 egyéni jelöltje volt a választásokon,
nekünk 33. Mi stabil részvevői vagyunk a magyar politikának,
körülöttük elfogy a levegő. Vagy itt van Szili Katalin pártja.
Mit értek el? Semmit? Miért? Azért, mert ha a kapitalizmusnak
a kisujjamat nyújtom, akkor bekapja az egész kezem. Nincs
„szociális Európa”, nincs „nemzeti és szociálisan érzékeny
baloldaliság”. Mindez csak egyezkedés a tőkével. Aki ezen az
úton jár, az előbb-utóbb eltűnik. Mi harcolunk a tőke ellen, ez
nehéz dolog, de van rá igény. Most majdnem hatszor többen
szavaztak ránk, mint 2010-ben. Beindult ez a dolog, most nem
szabad abbahagyni, vagy elrontani.
– A Munkáspárt nem vesz részt az EP-választásokon?
– A Munkáspárt nem vesz részt az Európai Parlamenti
választásokon. Azt is megmondom, hogy miért nem. Nem
értünk egyet az Európai Unióval. Az EU nem az európai népek,
pláne nem az európai dolgozók szervezete, hanem az európai
nagytőkéé, Európa gazdagjaié.
Nem értünk egyet az EU-val azért sem, mert nem élünk
jobban, mint korábban. Amink van, azt meg elveszik. Előbb

MUNKÁSPÁRT

a piacainkat, most már az akácfákat is.
Ráadásul az EU válságban van. Nem tud
munkát adni az embereknek, mindenütt
folynak a megszorítások. Mit csinál most az
EU? Mivel igyekszik levezetni a feszültséget?
Háborúzik Oroszországgal Ukrajna miatt.
Hiányzik nekünk ez a háború?
– Ön többször járt az Európai Parlamentben,
mi a véleménye róla?
– Az Európai Parlament a polgári
demokrácia színjátéka. Azt játsszák, hogy
Európa népeit képviselik, valójában semmi
közük a népekhez. Azt igyekeznek elhitetni
a világgal, hogy ők döntik el Európa sorsát.
Ez azonban nem így van. Persze, meg kell
mondani, hogy a színjátékot nagyon jól
szervezetten és elegánsan adják elő. Aki
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AZ EURÓPAI PARLAMENT A POLGÁRI
DEMOKRÁCIA SZÍNJÁTÉKA. AZT JÁTSSZÁK,
HOGY EURÓPA NÉPEIT KÉPVISELIK,
VALÓJÁBAN SEMMI KÖZÜK A NÉPEKHEZ.
AZT IGYEKEZNEK ELHITETNI A VILÁGGAL,
HOGY ŐK DÖNTIK EL EURÓPA SORSÁT. EZ
AZONBAN NEM ÍGY VAN.

SZERESSÉK ÉS
TÁMOGASSÁK
A MUNK ÁSPÁRTOT!
A Munkáspárt nevében köszönetet mondok minden honfitársunk nak,
barátun knak, akik a Munkáspártot támogatták az április 6-i
választásokon.
Köszönjük a mintegy 28 ezer listás szavazatot! Közel hatszor annyi
szavazatot kaptunk, mint 2010-ben, és nagyjából annyit, mint a 2009-es
EP-választáson.
Ez is bizonyítja, hogy a Munkáspártnak van jövője. A Munkáspárt
szavazóbázisa fokozatosan kicserélődik. Szavazóink között erőteljesen
jelen vannak a 40-es, 50-es éveikben járók. Az idősek helyébe fiatalabbak
léptek.
A listás szavazatokat tekintve az ötödik legnagyobb párt vagyun k, a
a
legnagyobb a parlamenten kívül. A választások is bizonyították, hogy
je.
szereplő
stabil
és
tos
folyama
élet
i
politika
Munkáspárt a magyar
Nagy eredmény, hogy a Munkáspárt ezen a választáson használta
először az Internet adta lehetőségeket. Több, mint egy millió ember látta
filmjeinket a Youtube-on, és 4 millió lehívás volt a Facebook oldalakon.
Sokszorosára nőtt a like-ok száma.
Lehetett volna több szavazatunk? Igen, lehetett volna. Mindent
megtett ünk, amit meg lehetett tenni. A politikai élet sorozatos botrányai,
a
a manipulációk azonban megtették hatásukat. A munkanélküli,
ket
bennün
ttak
bátoríto
akik
,
szegény
ládos
nagycsa
közmun kás, a
a piacon, az utcán, végül nem mentek el szavazni. A választók 38-39
százaléka, több mint 3 millió ember!
Folytatjuk harcunkat, mert hiszünk abban, hogy lehet olyan világot
teremteni, ahol nem a pénz, nem a tőke uralkodik, hanem a dolgozó
emberek. Hiszün k benne, mert tudjuk, hogy nekünk a mai világ nem
r.
jó. A munkanélküliség, a szegénység forrása maga a tőkés rendsze
álták.
megcsin
már
egyszer
k
elődein
Hiszün k benne azért is, mert
Köszönjük a média munkatársainak, hogy nyomon követték és
bemutatták életünket. Tegyék ezt a jövőben is!
Kérjük Önöket, szeressék és támogassák a Munkáspártot!
Köszönettel és tisztelettel:
Thürmer Gyula

benne van, az nagyon jól jár. 2011-ben az
EP-képviselők havi nettó bére forintra
EP
átszámítva 2 millió forint fölött volt, amihez
áts
jöttek a költségtérítések, asszisztensek
jöt
bé
bérei, külön éttermek és szolgáltatások,
és sok minden más. Nem véletlen, hogy
a JJobbik csak szavakban szidja az EU-t, a
gyakorlatban igyekszik minél több pénzt
gy
onnan is kivenni.
on
– Nemet mondanak az unióra, de akkor
elmennek tőlünk a multik?
elm
– A multinak a lényeg a haszon, és nem az,
hogy EU-tagok vagyunk vagy sem. Mondok
ho
egy
eg példát: Fejér megyének abszolút Fideszvezetésű
megyei önkormányzata van.
ve
Mégis
mi olvasható a megyei fejlesztési
M
ter
tervben?
„A kiszámíthatatlan gazdasági
kö
környezetet növeli, hogy a megye iparának
je
jelentős része olyan külföldi tulajdonban
va
van, mely Magyarországtól, és annál
inkább Fejér megyétől teljesen független
in
megfontolások alapján szinte bármikor
m
megszüntethető,
külföldre költöztethető.”
m
Vagyis
tudják a veszélyt, mégis csinálják.
V
Ne tessék félteni a multikat! Ők addig
itt
it maradnak, amíg a magyar munkás
beéri
a német bérek egyharmadával, s
be
amíg
hajlandó elfogadni, hogy egy szemét,
a
mocskos
tőkés munkatörvénykönyv
m
alapján
a külföldi munkaadó azt csináljon
a
vele,
amit akar. A kérdés az, hogy mi
v
meddig
tűrjük?
m
Az EU-ról sokan hitték azt, hogy
munkát, jólétet fog teremteni nekünk,
m
magyaroknak és Kelet-Európa többi
m
nnépének. Nem teremtett. Semmivel
ssem élünk jobban, mint 2004 előtt. Sőt!
Nemzeti
ipar nem lett, nekem senki
N
se
s magyarázza, hogy az Audi magyar
gyár!
A mezőgazdaságot pedig gabona
g
tömegtermelésére
kényszeríti az EU,
t
pedig
nekünk jobban menne a zöldség- és
p
gyümölcstermelés,
az állattenyésztés.
g
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– Ki teremt munkahelyet?
– Például a mezőgazdaság. A gabonához nem kell sok munkáskéz,
de a zöldség- és gyümölcstermeléshez annál inkább. Vagy,
ha nem német cukrot vennénk, hanem magyar cukorrépából
magyar cukorgyárakban magyar cukrot gyártanánk, rengeteg
embernek lenne munkája.
És persze támogatni kell a magyar vállalkozókat. Azt a
pénzt, amit Orbánék a külföldieknek adnak, adjuk a magyar
vállalkozóknak. Mindjárt jobban mennének a dolgok.
– Miért Munkáspárt? Miért még mindig?
– Munkásnak lenni nem szégyen. Az sem igaz, hogy nincsenek
munkások. Mit gondol, ki dolgozik a gyárakban? Ki dolgozik
a kft-ben? Attól, hogy a bevásárlóközpontban valakit „eladótanácsadónak” vagy „árufeltöltő szakembernek” hívnak, attól ő
még munkás, dolgozó ember. A dolgozó és a tőkés, a szegény és
a gazdag érdeke nem ugyanaz. Nekünk, dolgozóknak védenünk
kell a saját érdekünket!
Nézze meg, hogy milyen jól védte a saját érdekeit a Fidesz
középosztálya! Mind a Fideszre szavaztak. Miért? Többek
között azért, mert az ő nagy jövedelmük mellett a 16 százalékos
SZJA igazi ajándék. Ők jól jártak az Orbán-kormánnyal, és
féltek attól, hogy jövünk mi, és 40 százalékot fizettetünk velük.
Ők pontosan tudták, hogy mi az érdekük. A dolgozók nagy
része sajnos nem tudta, és nem akart érte harcolni. Bedőlt annak
a rezsicsökkentéses süket dumájának. A mi dolgunk, hogy
felvilágosítsuk, lelkesítsük és szervezzük a dolgozókat. Ezt
fogjuk tenni.
– Miért nem léptek a kormányváltók közé? Magukkal talán
buktatható lett volna Orbán.
– Ha a Munkáspárt beállt volna a „kormányváltók” közé, fele
ennyi szavazatot sem kaptunk volna. Azt gondolja, hogy az
embereknek nincs szemük? Nagyon is tudják, hogy az a csapat
ugyanaz, mint ami Horn Gyulától kezdve Bajnai Gordonig
eladta az országot. A kormányt velünk együtt sem lehetett
volna megbuktatni. Illetve rosszul mondom. Lehetett volna,

ha az MSZP és társai a dolgozók érdekeit helyezték volna a
középpontba, és nem azt, hogy nekik a következő négy évben ne
legyen kenyérgondjuk. De nem ezt tették. A dolgozó, a szegény
nem érdekli őket.
– A választási rendszer olyan, amilyen, a pénz diktál. Milyen
esélye van a Munkáspártnak?
– A Munkáspárt eddig is élt, és élni fog a jövőben is. Sok függ az
embereinktől. A választásokon 33 jelöltünk volt, jó egyharmaduk
olyan, aki korábban nem indult a Munkáspárt színeiben.
Győrben Milkovics Attila fiatal munkásember. Vele kampányolt
két testvére, felesége, sőt az édesanyja is. Mosonmagyaróváron
Nagy Ádám szintén gyári munkás, édesapja vele küzdött.
Szolnok megyében Turi Kristóf, a legfiatalabb jelöltünk,
minden segítséget megkapott édesanyjától. Debrecenben Kozma
Attila Mátyás, aki közmunkás, ugyan nem gyűjtötte össze az
ajánlásokat, de mégis ígéretes harcosunk lehet. Nagyon jó példa
volt Surányi Vivien, akit Szabó Jenőné talált meg, és készített
fel sok-sok munkával erre a feladatra. De voltak idősebb új
szereplőink is. Orosz Imre Miskolcon nem tagja pártunknak,
de vállalta a csatát, és jól dolgozott. Szűcs Lajos Mezőcsáton
ügyvéd, sokan ismerik, a mostani munkája jó alap arra, hogy
az önkormányzati választásokon bejusson az önkormányzatba.
Ritka eset az is, hogy édesanya és fiú egyszerre induljon
jelöltként. Nálunk előfordult. Somogy megyében Szép Erzsébet
indult, Újpesten pedig a fia, Fehérvári Zsolt. És akkor még nem
is beszéltem azokról, akik pártunk régi, kipróbált harcosai. Itt
van a mi erőnk!
Ami a pénzt illeti, a tagságunk és támogatóink pénzéből élünk.
A jövőben bátrabban kell megkeresnünk azokat, akik szívesen
támogatnának bennünket. Eddig is voltak rokonszenvezők, akik
néhány százezer forinttal segítettek bennünket.
Nem tagadom, nehéz feladat az, amit el kell végeznünk.
De van mire támaszkodni: a tagjainkra, a fiataljainkra, a
barátainkra, a 28 ezer mostani szavazóra és azokra, akik most
nem mentek el szavazni, de lélekben velünk vannak.
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A MUNKÁSPÁRT
NEM VESZ RÉSZT
AZ EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁSOKON,
ÉS BOJKOTTRA SZÓLÍTJA FEL
A POLGÁROKAT
A Magyar Munkáspárt Központi Bizottsága úgy döntött, hogy a Munkáspárt nem vesz részt a 2014. évi európai
parlamenti választásokon.
A Munkáspárt felhívással fordul minden honfitársunkhoz: Ne vegyünk részt az európai parlamenti
választásokon, ne írjunk alá ajánlásokat, ne szavazzunk egyetlen pártra sem!
Nem értünk egyet az Európai Unióval. Az EU nem az európai népek, pláne nem az európai dolgozók
szervezete, hanem az európai nagytőkéé, Európa gazdagjaié. A célja nem az, hogy a néptömegeknek jobb élete
legyen, hanem az, hogy a pénz, a tőke uralkodjék egész Európában.
Az EU nem egyenjogúságra épülő szervezet. Mindig is néhány gazdag és nagy állam szava érvényesült. A
kelet-európai államok, köztük Magyarország csak formálisan élveznek egyenlőséget.
2004-ben, Magyarország belépésekor felszólítottuk a magyar kormányokat: tegyenek meg minden azért,
hogy a csatlakozásnak több legyen a nyertese, mint a vesztese. Nem ez történt!
A magyar emberek többsége nem nyertese, hanem vesztese az EU-csatlakozásnak. Nem élünk jobban, mint
korábban. Amink van, azt meg elveszik. Előbb a piacainkat, most már az akácfákat is.
Az EU-ban mi, magyarok másodosztályú állampolgárok vagyunk. Arra kellünk, hogy olcsó munkaerőt
adjunk az ide telepített gyáraikhoz, és megvegyük a termékeiket. Arra kellünk, hogy kiszolgáltatott külföldi
vendégmunkásként elvégezzük az EU országaiban azt a munkát, amihez nekik már nem fűlik a foguk.
Az EU válságban van. Nem tud munkát adni az embereknek, mindenütt folynak a megszorítások. Az EU
egyre agresszívebb külpolitikával igyekszik levezetni a feszültséget. Háborúzik Oroszországgal Ukrajna miatt.
Hiányzik nekünk ez a háború?
Az Európai Parlament a polgári demokrácia színjátéka. Azt játsszák, hogy Európa népeit képviselik,
valójában semmi közük a népekhez. Azt igyekeznek elhitetni a világgal, hogy ők döntik el Európa sorsát. Ez
azonban nem így van. Európa sorsát az európai nagytőke, a bankok, az őket képviselő kormányok döntik el.
A Munkáspárt követeli: Induljon társadalmi párbeszéd Magyarország EU-tagságának tapasztalatairól!
Ennek alapján a nép döntsön az EU-tagságunkról!
A Munkáspárt felhívással fordul minden honfitársunkhoz:
• Ne vegyünk részt az európai parlamenti választásokon!
• Ne legyünk néma bábuk a milliárdosok politikai színjátékában!
• Távolmaradásunkkal tiltakozzunk az ellen, hogy az EU semmibe veszi a dolgozók érdekeit, minden
eszközzel a milliárdosokat, a bankokat szolgálja!

Budapest, 2014. április 8.
Munkáspárt Központi Bizottsága
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AZ UNIÓ JÓL MEGFIZETI KÉPVISELŐIT
Mennyit keres egy európai parlamenti képviselő? Kevesen
tudják a választ, és még kevesebben azt, hogy 2011. március 3-án
az Európai Néppárt (aminek Orbán Viktor az egyik alelnöke)
az Európai Szocialisták Pártjával együtt egy havi 1500 eurós
juttatásemelést szavazott meg az európai képviselők számára.
Érdekes megjegyezni, hogy már 2010-ben is volt egy hasonló,
havi 1500 eurós juttatásemelés, a jelenlegivel tehát havi 3000
euróval emelkedett az EP-képviselők juttatása.
Most tehát így néz ki egy EP-képviselő bére és juttatása:
Havi fizetés: 7957 euró, azaz jelenleg kb. 2 172 000 Ft. Ez
évente kb. 26 067 000 Ft.
Ehhez még hozzájön 304 euró naponta, ha a képviselő jelen
van a plenáris ülésen (ami nem kötelező...), azaz naponta plusz
83 000 Ft. Mivel évente 60 plenáris ülés van, ez 4 980 000 Ft.
Havi juttatás asszisztensek alkalmazására (4 asszisztensre
van lehetőség): 19 709 euró, azaz 5 380 000 forint. Ez évente
64 567 000 Ft.
Évi juttatás utazási költségekre: 60 000 EUR, azaz 16 380 000 Ft.
Végkielégítés az 5 éves mandátum után (ezt „nyugdíjnak”
hívják hivatalosan): 394 000 euró, azaz 107 560 000 Ft.
Ha mindezt összeadjuk, az 5 éves mandátum végén 786 000
euró, azaz 214 578 000 forint a kis summa (a korábbi 270
HUF/EUR árfolyamon), amit felvehet egy európai képviselő
juttatásaival együtt, és ebben még nincs is benne a napi 304 EUR
(azaz 83 000 Ft), ami „jár” minden napi jelenlét után a plenáris
üléseken, de a többihez képest, ez már, ugye, aprópénz…
Persze, a magyar EP képviselő fizetése adóköteles
Magyarországon (a juttatások már nem), de az egykulcsos, 16
százalékos SZJA aligha jelent többet, mint egy szúnyogharapást
ilyen kaliberű jövedelem számára.
Mindezzel szemben, Magyarországon a felmérések szerint
3 millió ember él szegénységben, vagyis a magyar társadalom
egyharmada. De akár 3,5-4 millióról is beszélhetünk, ha

ebbe a körbe soroljuk azokat is, akik a nyomor közvetlen
fenyegetettségében élnek. Másfél millióra becsülhető ebből a
csoportból azoknak a száma, akik mélyszegénységben élnek,
vagyis másfél millió ember ma Magyarországon a teljes
kilátástalanság állapotába került, és gyakran éhezik.
Egyébként nem csak a képviselők havi juttatása emelkedett
több mint 400 ezer forinttal (ami végre meghaladja a havi 5
milliót), hanem növekedett az éves keret is, amiből a képviselő
elkényeztetheti magát a kimerítő munka után. Ugyanis, immár
közel egymilliárd forint az a – tavaly még csak 700 milliós –
évi keret, amiből a képviselő és családtagjai egészségügyi
és wellness szolgáltatásokat igényelhetnek. Létezik az EP
képviselők számára egy „Practical Guide to the Reimbursement
of Medical Expenses” (vagyis „gyakorlati útmutató az
egészségügyi költségek visszatérítéséhez”), amely bizalmas
dokumentumnak számított, ameddig most ki nem borította a
bilit egy brit nemzeti képviselő. Eszerint, az EP képviselők és
hozzátartozóik olyan szolgáltatásokat vehetnek igénybe grátisz,
mint: plasztikai sebészet, fogyasztó, alakformáló és fiatalító
kezelések, „limfatikus drenázsok” (méregtelenítő masszázsok)
vagy akár termálfürdő látogatások. Emellett – sírni vagy
nevetni? – a női képviselő férje számára az impotencia kezelése,
valamint a Viagra költségei is téríthetők…
Vajon még hány ilyen titkos EP költségvetési keret létezik
különböző egzotikus természetbeli juttatásokra? Bizonyára van
még, hiszen például nemrég arra is fény derült, hogy 2009-ben
közel egy milliárd forintba kerültek az európai adófizetőknek
az EP képviselők számára bérelt brüsszeli limuzinok. Van-e
egyáltalán valami Brüsszelben, amit az EP képviselőnek a
keservesen megkeresett gázsiból (jelenleg havi 2 millió és
valamennyi) kell fizetnie, és nem plusz juttatás formában kap
meg? Hát nem egy csodavilágban élünk? Legalábbis persze, ami
az EP képviselőket illeti.

NEM AZ EU-RA!
MERT TÖNKRETETTE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT, ÉS MEGSEMMISÍTETTE A HAZAI IPART!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mert szabad verseny néven kiszolgáltatták Magyarországot a multinacionális cégek uralmának azáltal, hogy szétverték
a magyar gazdaságot!
Mert miatta adósodott el az állam és a lakosság oly mértékben, mely a Kádár-korszakban felvett kölcsönök többszörösét
teszi ki!
Mert növekedő munkanélküliséget, romló egészségügyet és további privatizációt kényszerít Magyarországra!
Mert a válságot a dolgozókkal fizettetik meg, miközben a bankok és multik tovább erősödnek!
Mert miatta emelkedik a nyugdíjkorhatár, szűnik meg a korkedvezmény! Ezt az Unió kényszeríti ránk!
Mert rengeteg pénz megy el a brüsszeli bürokratákra és politikusokra, miközben idehaza éhezők és otthontalanok
szenvedik el a megszorításokat!
Mert ez euró erőltetésével még szorosabb felügyelet alá vonja hazánkat!
Mert legújabb tervek alapján kijátssza az Unió tagjait, Európát a német tőkének, a kis államok szavát semmibe veszik!
Mert elveszítette korábbi, legalább elvekben létező erkölcsi értékeit. Nem tudja kezelni a cigányproblémát, a migrációt,
a szélsőjobboldal előretörését!
Mert az EU kénye-kedvét szolgálják húsz éve Magyarország urai, a Fidesz is, az MSZP is. Az EU a biztosíték a
hatalmukra!
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VÁLASZTÁSOK UTÁN
Csalódottan figyeltük vasárnap, ahogy
az a nyomorult 0,61 százalék csak nem
kúszik feljebb. A szavazat egyre több
és több lett, először a húszezres, majd
a huszonöt, végül a huszonhétezres
határt is megugrottuk. Ezek a számok
persze csak minket vigasztaltak, sem
állami támogatásra, sem parlamenti
mandátumra nem lehetett beváltani.
Csalódottak voltunk azért is, mert a
kampány során kapott rengeteg pozitív
visszajelzés alapján többet vártunk.
Hányszor mondták nekem is: nagyon
jó lenne, ha Thürmer bekerülne a
parlamentbe. Akkor szavazz ránk,
válaszoltam erre. Úgy látszik, túl sokan
vártak mások szavazatára.
Azért ünnepelni is van okunk, nem
igaz, hogy lassan „kihal” a szavazótáborunk. A harmincas-negyvenes korosztály mostanában döbben rá, hogy nem
tud olyan biztonságot, olyan egzisztenciát
teremteni, mint a szülei. A Kádárképeslap gondolatot ültetett a fejekbe, és
sokan sóhajtottak fel így: az én koromban
a szüleimnek volt lakása. Vagy legalábbis
anyagi biztonsága, ami nem ugyanaz,
mint egy ingatag munkahely, és egy sor
felelőtlenül felvett hitel.
Megkaptuk azért azt is, így a
választások után, hogy miért nem fogtunk
össze a „baloldali ellenzékkel”. Hogy mi
van? – csattantam fel, amikor elolvastam
ezt a mélységes idiotizmust az Interneten.
Egy tucat érv jutott eszembe, hogy miért
is nem, íme néhány. Először is, a Fidesz
majdnem 20 (HÚSZ!!!) százalékot vert
rá az úgynevezett baloldali (nevetnem
kell) ellenzékre. Ezt még akkor sem
lehetett volna ellensúlyozni, ha az LMPtől lefelé az eredménylistán az ÖSSZES
párt eredményét összeadjuk - és akkor
most nagyvonalúan tekintsünk el olyan
nüanszoktól, hogy néhány kispárt ezek
közül markánsan jobbos. Ráadásul
elég valószínű, hogy se az LMP, se
Magyarország immáron legnagyobb
parlamenten kívüli pártja, a Munkáspárt
nem kapott volna ennyi szavazatot,
ha beáll a sorba. Schifferékben az volt
a pláne, hogy nemet mondtak, ezért
cserébe nem kis hátszelet kaptak a
hatalomtól (tegyük hozzá, Szili Katalin
meg Schmuck Andor is - mindhiába).
Tényleg azt várta tőlünk bárki
gondolkodó ember, hogy liberálisokat,

korrupt
milliárdosokat,
csalókat,
hazugokat tolunk a hatalomba? Mert
azok mennyivel nagyobb demokraták,
mint a Fidesz és visszaállították volna
a demokráciát, amiben nekünk is
könnyebb volna harcolnunk. Ezt nem én
mondom, ez egy valós érv, a Facebookról.
Aki szerint ez igaz, annak nagyon
rövid a memóriája, hiszen európer és
überdemokratikus kormányzása alatt az
MSZP aljas és mocskos támadásaival
mindent megtett azért, hogy írmagját
is kiirtsa a Munkáspártnak. Egyébként
meg, van aki szerint Mesterházyék
megtűrtek volna minket a demokrácia
asztalánál? Ugyan már. Az már az
úgynevezett Baloldali Kerekasztalnál is

kiderült, hogy velünk nem közösködnek.
Nézzünk rá most a csapatukra: Bokros
Lajos elég jó volt nekik, Thürmer Gyula
nem. Ismétlem, a „baloldali” összefogás
Bokrosra igent, Thürmerre nemet
mondott. Lehetett volna sokkal több
szavazatunk is, ha a választók egy része
nem hiszi el, hogy Orbán leváltása az
apokalipszis elkerülésével egyenlő, és
ezért a kisebbik rosszra kell szavazni.
A hazug, korrupt milliárdosok nem
nyertek, a munkásokat pedig továbbra
sem hallja senki a parlamentben. Az
önkormányzati választáson legyünk már
egy kicsit okosabbak!
VISEGRÁDI MÁRIA

FÉLMOSOLY
A választás reggelén volt bennem némi aggodalom. Kell holnap
magyarázkodnunk? Mennyit ért az a rengeteg munka, amivel az emberekben a
valódi, értékes gondolatokat meggyökerezni láttuk? Fontos lesz nekik, hogy mi
tisztességet, megérdemelt jövedelmet, biztos jövőt képviselünk?
A parlamenti pártok blabláit mindenki ismeri. Unja is, erősen. De az, amit
folyamatosan sulykolnak, az bizony megmarad. Ezer rezsicsökkentős, ezer
orbántakarodj reklám mellett mennyit ért a mi szavunk? Mire emlékeznek az
emberek az elmúlt majd’ 25 évből? Mennyit tanultak a folyamatos kudarcokból,
az egyre rosszabb életszínvonalból?
Kiderült.
A magyar társadalom többsége még mindig befolyásolható. Nem okvetlenül
azért szavaztak, mert valakit támogatni akartak, hanem azért, mert valakit
nem. Vagy nem szavaztak, mert már abban sem hisznek, hogy ér valamit az ő
voksuk.
Este 9 körül a párt központjában örömmel láttam: 0,61 százalékon állunk. Ebből
még bármi lehet. De ugyanez maradt az eredmény egy órával később is, s a nem
létező bóvlipártok szavazatai sem töltöttek el optimizmussal. Viszont már akkor
nyilvánvaló volt: a Munkáspárt az ötödik legerősebb párt Magyarországon.
Gründolhattak itt jobbról és balról is pénzre éhes „pillanat-szervezeteket”, lehet,
hogy a „matekozásuk” bevált, s elvették a szavazatokat, bennünket letagadni
nem lehet.
A Munkáspárt a legerősebb parlamenten kívüli párt. Mert mi létezünk,
dolgozunk évtizedek óta, s ez így is fog maradni. A bóvlipártok java egy
hónapon belül megszűnik. Fogták a pénzt, s futottak. Nem az a baj, hogy a
párt, hanem az, hogy az egész ország kárára.
Éjfél körül zárt a központ. Lebontották a munkáspárti lányok által készített,
csodás svédasztalt. Nem volt ünneplés, csak az Elnök higgadt, korrekt értékelője.
Félmosollyal ültem autóba. Igen, lehetett volna jobb. Lehetett volna könnyebb.
De a társadalmi megbecsülés a miénk! Mi vagyunk az ötödik erő, a legerősebb
parlamenten kívüli párt, akármit is találtak ki. Van mire büszkének lenni! S ez
már nem is csak „félmosoly”.
CSEH K ATALIN
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KARACS MAGDI: MEGOLDJUK!
AZ ÖSSZES PÁRTNAK TAGDÍJBÓL ÉS NEM ÁLLAMI SZÁZMILLIÓKBÓL KELLENE ÉLNIE!
„Nincs miért feladni, ez meg sem fordult egyikünk fejében sem” – mondta A Szabadságnak Karacs Magdi. A Munkáspárt
alelnöke szerint minden pártnak úgy kellene „eltartania” magát, mint nekünk: tagdíjból, és nem állami pénzből.

– A Munkáspárt nem lépte át az
egyszázalékos határt. Feladják?
– Nem adjuk fel! Nehezebb helyzetben
sem adtuk fel, most, amikor biztatóbb az
eredmény, miért tennénk?
– Hogy élte meg, hogy 28 ezer szavazatot
kapott a párt?
– Nem akarom elhinni, hogy csak
ennyien támogattak bennünket. Rengeteg
ember telefonált, amikor megkapták a
Kádár-képeslapot, és támogatásukról
biztosítottak bennünket. Különböző
formában legalább 200-300 ezer ember
ígérte, hogy ránk fog szavazni. Hol
vannak ezek a szavazatok? Jó, lehet,
hogy végül nem mindenki ment el
szavazni. De elég sokat beszélnek most
visszaélésekről. Mi mindenesetre élünk
a törvényes lehetőséggel, és néhány
helyen megpróbáljuk ellenőriztetni a
szavazatokat. Gyanús az egész!
– Miből fognak élni ezután?
– Abból, amiből eddig. A Munkáspárt
2006 óta a működéséhez nem kap állami
támogatást. Azóta a párt tagjainak,
illetve szimpatizánsainak adományaiból
élünk, immár nyolc éve. Fenntartunk
egy központot, országos szervezetet
működtetünk, benne élünk a magyar
társadalomban. Évente 20-30 millió
forinttal gazdálkodunk.
Én minden pártot arra kényszerítenék,
hogy
a
tagjai,
szimpatizánsai
adományaiból éljenek, tanulják meg,
milyen csak saját erővel, saját munkával
produkálni. Kíváncsi lennék arra, hogy
a Fidesz, pénz és média nélkül hogyan
juttatná el rezsicsökkentő üzenetét

az emberekhez, és akkor milyen
eredményeket
produkálna.
Annyit,
mint a kirekesztett pártok. Ebben a
politikai egyenlőtlenségben még azt is
el kell viselnünk, hogy jelentéktelen,
mérhetetlen, kis befolyással bíró pártnak
tituláljanak bennünket.
De elmondok egy személyes példát.
Édesanyám
jelentős
összegekkel
támogatja a pártot. A választás előtt
azt mondta: lányom, ha elérjük az egy
százalékot és lesz állami támogatás,
kevesebbet fogok adni. Tegnap viszont
már megnyugtatott: nyugi, ezután is
számíthattok rám!
– Tagdíj, újság, és ezen kívül milyen
lehetőség van?
– A Munkáspárt nem kap külföldi
támogatást. A tagjaink fizetik a tagdíjat,
támogatják A Szabadságot, és vannak
adományok is. Ugyanakkor az elmúlt
időben sok olyan emberhez jutottunk
el, akik nem lépnek be a pártba,
de anyagiakkal készek támogatni
bennünket. Itt vannak még tartalékok,
komolyan kell dolgoznunk.
Sok tartalék van a párton belül is. A
választások napján például működött
a Munkáspárt Sajtóirodája, vendégül
láttuk az újságírókat. Nem étteremből
rendeltünk, hanem a Munkáspárt lányai,
asszonyai készítették el az ételeket. Meg
is csodálták a vendégek.
– Mit kell tenni a túlélésért, az
előrelépésért?
– Túlélésről nem kell beszélni, ilyen
veszély nincs. Eddig is éltünk, eddig
is megoldottuk a problémáinkat. A

Munkáspárt anyagi működése stabil.
Nincsenek adósságaink. Fegyelmezetten
gazdálkodunk. Természetesen ez csak
úgy lehetséges, hogy nagyon sok minden
szinte alapjáraton megy, nincsenek
fizetett munkatársak, nem jut elég pénz
fejlesztésre. Problémák vannak, lesznek
is, de ahogyan a mai fiatalok mondják:
megoldjuk!
– Mit vár a Munkáspárttól a jövőben?
– Ki kell állnunk az emberek, a dolgozók
mellett. Ezt értjük, ezt tudjuk csinálni.
A Szabadság, mint eszköz, bevált.
Fenn kell tartanunk, és jókat kell írni.
Ezen a választáson megtanultuk az
Internetet profi módon felhasználni.
A filmjeink, anyagaink a Facebookon,
a Youtube-on legalább egy millió
emberhez eljutottak, köztük a 40-es, 50es középnemzedékhez. Ezt folytatnunk
kell, ehhez kellenek emberek és pénz is.
Végül, ne felejtsük el: az utca a miénk!
Menjünk, világosítsuk fel az embereket,
győzködjük őket!
Egyetértek azzal, hogy nem veszünk
részt az EP-választásokon. Ellenezzük az
EU-t, mivel kárt okoz Magyarországnak,
így ne akarjunk az EU egyik
intézményébe bekerülni. Leplezzük le
az EU-t, mondjuk meg az embereknek,
hogy ne menjenek el szavazni!
Ősszel jönnek az önkormányzati
választások. Ahol van erőnk, indulni
kell. Ózdon például azt tervezik, hogy
„teljes csapatot” állítanak ki, azaz lesz
polgármester-jelölt, és lesz egyéni jelölt
minden választókerületben. Ezt kell
tennünk mindenütt, ahol csak tudjuk!

REMÉNYKELTŐ EREDMÉNY
Levélben gratulált pártunknak az osztrák Munkapárt elnöke, Otto Bruckner. „Az
antikommunista hisztéria és a médiabojkott ellenére a Munkáspárt meg tudta
hatszorozni a szavazatait. „Ugyan a hatalom politikai egyensúlya nagyon negatívan
alakult, örömmel értesültünk róla, hogy pártotok eredménye reménykeltő előjel
további harcotok szempontjából” - írta levelében Kosztasz Krisztodoulidesz, a
ciprusi AKEL nemzetközi tagozatának vezetője. „Ezúton is szolidaritásunkat
fejezzük ki pártotoknak, és elítélünk minden olyan magyarországi törekvést, ami
a kommunisták elnémítására irányul” – hangsúlyozta. A Görög Kommunista Párt
is gratulált választási eredményünkhöz.
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ORSZÁGOS LISTÁS EREDMÉNYEK
EGYEDÜL A MUNKÁSPÁRT SZERZETT TÖBB SZAVAZATOT A PARLAMENTEN KÍVÜLI PÁRTOK KÖZÜL,
MINT AHÁNY AJÁNLÁS KELLETT A PÁRTNAK, HOGY ORSZÁGOS LISTÁT ÁLLÍTHASSON.
Pártok
Fidesz-KDNP
MSZP-Együtt-DK-MLP
Jobbik
Lehet Más A Politika
Magyar Munkáspárt
A Haza Nem Eladó Mozgalom
Seres Mária Szövetségesei
Zöldek Pártja
Szociáldemokraták
Együtt 2014
Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Közösség a Társadalmi Igazságosságért
Jólét és Szabadság
Magyarországi Cigány Párt
Független Kisgazdapárt
Összefogás
Új Dimenzió Párt
Új Magyarország Párt

Hazai szavazatok
2 075 901
1 245 688
983 571
252 098
27 670
22 638
21 166
17 567
14 570
13 508
11 863
10 486
9 496
8 677
7 789
6 548
2 024
1 511

Levélszavazatok
60 059
777
1 457
274
25
18
9
121
32
16
66
39
21
11
18
13
11
5

Eredmény
44,54
25,99
20,54
5,26
0,58
0,47
0,44
0,37
0,30
0,28
0,25
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,04
0,03

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

A MUNKÁSPÁRT EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK EREDMÉNYEI
Név
Benyovszky Gábor
dr. Hajdu József Péter
Kerezsi László
Fehérvári Zsolt István
dr. Thürmer Gyula
Horváth József
Kalapos Mária
Bánhegyi József
Szőke János
Gál Ferenc
Orosz Imre Tibor
Fülöp József Istvánné
Kónya Béla
Kardos Mihály
dr. Váli Zoltán
dr. Szücs Lajos
Surányi Vivien
Veres Péter
Berényi Béla
Milkovics Attila
Nagy Ádám
Bencsik Mihály
Turi Kristóf Tamás
Dull Krisztián Norbert
Pozsonyi Péter
Petrik Tímea
Nagy Attila Tibor
dr. Frankfurter Zsuzsanna
Nagy Sándor
Szép Erzsébet
Tóth Péter Pál
Nagy István Béla
Pásku Károly

Választókerület (OEVK)
Budapest 02. (11.kerület)
Budapest 08. (Zugló)
Budapest 09. (Kőbánya)
Budapest 11. (Újpest)
Budapest 17. (Csepel-Soroksár)
Baranya 03. (Mohács)
Bács-Kiskun 06. (Baja)
Békés 01. (Békéscsaba)
Békés 03. (Gyula)
Békés 04. (Orosháza)
Borsod 01. (Miskolc)
Borsod 02. (Miskolc)
Borsod 03. (Ózd)
Borsod 04. (Kazincbarcika)
Borsod 05. (Tiszaújváros)
Borsod 07. (Mezőkövesd)
Csongrád 04. (Hódmezővásárhely)
Fejér 03. (Bicske)
Fejér 05. (Sárbogárd)
Győr-Moson-Sopron 01. (Győr)
Győr-Moson-Sopron 05. (Mosonmagyaróvár)
Jász-Nagykun-Szolnok 01. (Szolnok)
Jász-Nagykun-Szolnok 02. (Jászberény)
Jász-Nagykun-Szolnok 03. (Karcag)
Jász-Nagykun-Szolnok 04. (Törökszentmiklós)
Komárom-Esztergom 01. (Tatabánya)
Nógrád 01. (Salgótarján)
Nógrád 02. (Balassagyarmat)
Pest 04. (Vác)
Somogy 02. (Barcs)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. (Kisvárda)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. (Vásárosnamény)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. (Mátészalka)

Szavazatok
száma
262
359
375
343
540
326
242
429
406
649
328
319
465
353
333
350
460
337
269
187
356
595
266
422
484
357
769
606
286
225
315
257
190

Eredmény
0.51 %
0.68 %
0.77 %
0.69 %
1.09 %
0.78 %
0.64 %
0.99 %
1.01 %
1.46 %
0.69 %
0.7 %
1.17 %
0.82 %
0.73 %
0.77 %
0.98 %
0.78 %
0.74 %
0.44 %
0.82 %
1.2 %
0.65 %
0.98 %
1.14 %
0.73 %
1.63 %
1.25 %
0.62 %
0.68 %
0.71 %
0.61 %
0.46 %
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