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Ki tud sakkozni és Ki tud sakkozni és 
ki nem?ki nem?
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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. 

BALSZEMMEL
THÜRMER GYULA

Ki tud sakkozni és ki nem?

Aki válasz-
táson indul, 
felelőséggel 
tartozik 

Budapest-
nek, a 

budapesti 
embereknek.

Emlékeznek Ilf és Petrov regényére, a Tizenkét székre? A 
főhős, Osztap Bender, némi készpénz reményében szimultán 
sakkversenyre hívja ki a Volga menti városka, Vaszjuki 160 
sakkozóját. Közben vakító lehetőségekkel kápráztatja el a hall-
gatóságát. A sakk-eszme harminchárom emeletes üvegpalotája 
emelkedik majd a kék ég felé!  Márványlépcsők vezetnek a kék 
Volgához! A folyón óceánjáró hajók járnak majd!  Vaszjuki 
lesz az első bolygóközi sakk-kongresszus színhelye!

S tudják, mi történik? Az emberek beveszik. Bender a 
vágyaikat adja vissza, azt mondja, amit hallani akarnak. Mon-
dom, beveszik mindaddig a kellemetlen, de törvényszerűen 
bekövetkező pillanatig, amikor Bendernek 160 táblán meg kell 
tennie az első lépéseket.  Akkor kiderül, 
hogy bármennyire is vonzó a bolygókö-
zi sakk-kongresszus álma, Bender nem 
tud sakkozni. 

Ha az interplanetáris sakk-kong-
resszus álmát nem is vázolják fel a mos-
tani ellenzéki főpolgármester-jelöltek, 
de merészebbnél merészebb ötleteik-
kel Osztap Bender se tudná felvenni 
a versenyt. 

Havonta 10 elektromos buszt a BKV-
nak! Állatvédelmi chartát, állatbarát 
Budapestet! Versenyképes és befoga-
dó Budapestet! 20 ezer külföldön élő 
magyart hazahozni Budapestre! Kö-
zösségi kerékpárállomásokat 24 órás 
kölcsönzési lehetőséggel! Gyerekbarát 
várost! Idősbarát várost! Csatlakozni az 
Európai Ügyészséghez! Legyen Buda-
pest-tudatunk! Vissza 200 középiskolát 
Budapestnek! 18 éves korig ingyenes közösségi közlekedést! A 
miniszterelnök nem főnöke a főpolgármesternek! 

Ha keveslik, ne tessék nyugtalankodni, lesz még ötlet bő-
ven! Végül is még csak június van. Októberig valamivel szóval 
kell tartani a nagyérdeműt. Minden nap megütni a média inger-
szintjét, nem semmi. Illetve, lehet, hogy azt nem is kell, mert 
az ellenzéki főpolgármester-jelölteket a liberális média hiva-
talból a tenyerén hordozza. A kormánymédia meg hivatalból 

igyekszik lejáratni 
őket, úgyhogy szé-
pen elvannak egy-
mással.

Megmondom őszintén, sajnálom őket, mert nehéz ám min-
dennap újat mondani. De hát ki mondta nekik, hogy előválasz-
tásozzanak a nyári hőségben? Lehetne az időt hasznosabban 
is tölteni. Az MSZP, a Párbeszéd bent van a mostani Fővárosi 
Közgyűlésben is. Ha elolvasták az anyagokat, akkor tudniuk 
kell, hogy mi történt a fővárosban az elmúlt években. Ismerni-
ük kell a főváros irányításának nehézségeit és korlátait. Miért 
nem ülnek le, és miért nem dolgoznak ki reális programot arra, 

hogy mit csinálnának másként és 
jobban, mint a város jelenlegi vezeté-
se? De nem ez történik, és mivel nem 
ez történik, jönnek a semmitmondó 
jelszavak: visszaszerezzük a várost! 
Kitől? Kinek? Minek?

Ebben a szellemi kavalkádban 
vannak vadhajtások, s nem is kevés. 
Vannak, akik azt hiszik, hogy min-
dent szabad, minden megengedhető. 
De ez nem így van! Aki választáson 
indul, az az emberektől a legtöbbet 
kéri, amit ők adhatnak: a bizalmukat! 
Aki választáson indul, felelőséggel 
tartozik Budapestnek, a budapesti 
embereknek.

A Momentum ugyan relatíve 
újszülött, de elég idős ahhoz, hogy 
felelősségtudata legyen. De nincsen! 
Így előfordulhat az, hogy a Momen-

tum olyan applikációt, olyan okostelefonos programot fejleszt 
ki, amely vonalkód leolvasásával leleplezi a Fidesz disznósága-
it, pontosabban szólva, megmutatja, hogy annak az üzletnek, 
ahol vásárolsz, van-e köze a Fideszhez. Ne vásárolj Fidesz-
boltban! 

Én megértem, hogy a momentumosok gárdistái utálják a 
fi deszeseket, mert megvan nekik minden, amiről ők csak ál-
modnak: pénz, hatalom, meg ilyesmi. De vannak törvények, 
van rend, ja, és Európában vagyunk.

Mi jöhet a momentumos listázás után? Ha így haladunk, kö-
vetkező lépésként a derék momentumos gárdisták minden ilyen 
üzletet színes festékkel is megjelölhetnének. Utána mondjuk, 
megverhetnék azokat, akik itt akarnak vásárolni. Ha nincs elég 
ötletük, ajánlom, hogy olvassanak bele a manapság népszerű 
Hitler-könyvekbe!

Szóval, most még lehet bármit ígérni, kicsiket füllenteni 
vagy nagyokat hazudni, nem jár érte büntetés. De nem árt 
tudni: a végén mindig kiderül, hogy ki tud sakkozni és ki nem.  
De talán jobb elébe menni, nehogy úgy járjunk, mint Vaszjuki 
sakkozói, akik hiába zavarták el a szélhámost, maguk pottyan-
tak a vízbe.
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Az Európai Unió (EU) újabb félévvel meghosszabbította az 
Oroszországgal szemben bevezetett gazdasági korlátozó intéz-
kedéseket, mivel nem történt előrelépés a minszki megállapo-
dások végrehajtásában. (www.mti.hu)
Az EU vezetői pontosan tudják, hogy a Krím mindig is orosz 
terület volt. A Szovjetunió idején, egy bizonyos időszakban 
ugyan Ukrajnához tartozott, de csupán adminisztratív-közigaz-

Újra megszavazták EurópaÚjra megszavazták Európa  
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gatási szempontból. Azt is tudják, hogy a szankciókkal semmit 
sem tudnak elérni, sőt kárt okoznak az EU több országának, 
köztük Magyarországnak is. Az Oroszország-ellenes politika 
háborúba, öngyilkosságba sodorja Európát. Mégis megszavaz-
zák, és megszavazzák a visegrádiak is. Miért szavazta meg 
Orbán Viktor, ha tudja, hogy ez a politika zsákutca? Miért 
szavazzák meg az EU öngyilkosságát?

Hszi-Kim-csúcs: 
Kína kiállt a KNDK 
szuverenitása mellett
Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun, a 
KNDK vezetője szívélyes hangulatban kezdték meg 
tárgyalásaikat Phenjanban. (http://www.kcna.kp/)
A szocialista KNDK léte és biztonsága alapvetően 
befolyásolja a világ biztonságát. A KNDK olyan he-
lyen fekszik, ahol több nagyhatalom, az USA, Japán, 
Oroszország, Kína érdekei ütköznek. Kína kiáll a 
KNDK függetlensége mellett, támogatja a félsziget 
atomfegyvermentesítését. A KNDK védi függetlensé-
gét és azt a jogát, hogy csak a koreai nép dönthesse el, 
milyen társadalmat akarnak.

Minszk: ahol közügy a sport
Minszkben megnyitották a II. Euró-
pai Játékokat, amelyen 50 országból 
mintegy 4 ezer sportoló vesz részt, 
köztük számos magyar sportoló is. 
(www.mti.hu)

Belaruszban a sport társadalmi ügy. 
Az óvodától kezdve a nyugdíjas 
klubokig rengetegen sportolnak. Az 
állam jelentős pénzekkel támogatja 
a sportot, így az emberek ingyen, 
vagy nagyon olcsón űzhetik ked-
venc sportjukat.
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A nyár nem csak kellemes meleget hozott a szolnokiaknak, hanem bosszúságot 
is. A megyeszékhelyen nincsenek megfelelően gondozva a parkok, közterüle-
tek. Nincs rendszeresen lenyírva a fű, a gaz. A közmunkaprogram jó ötlet volt. 
De kevés meghirdetni, értelmes, értékes munkával kell ellátni a foglalkoztatot-
takat. Ha csak napi egy-másfél liter benzint kapnak fűkaszánként, vagy nincs 
megfelelően felügyelve a munkájuk, akkor hamar elburjánzik a gaz, ami jó 
búvóhelyként szolgál a rovaroknak, főként a szúnyogoknak. Csak reményked-
hetünk, hogy nem a koreai szúnyog terjed a városban. A Dél-Koreából szárma-
zó szúnyogfaj 2016-ban honosodott meg Magyarországon. A kapitalizmusban 
csak a pénz számít és nem az ember. Sőt, az sem számít, ha halálos kór terjedé-
se a következménye ennek a pénz egocentrikus világnak.

A bőrférgességet kimutatták, 
de benne van a pakliban, 
hogy a koreai szúnyog hazai 
terjedése nyomán trópusi 
betegségekből alakulhat ki 
járvány Magyarországon is 
– ez a rovar szereti az ember-
vért. Kapacitás és pénz híján 
megbecsülni sem lehet, mely 
területeken és milyen szám-
ban lehet jelen. (https://24.hu)

Belső vizsgálatot indított a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
üzemeltetője a szerdai reptérzárat okozó futópálya-sérülés miatt - közölte a 
Budapest Airport pénteken az MTI-vel. A repülőteret szerda este kellett lezár-
ni azért, mert a Wizz Air Stockholmból érkező Airbus A321-esének futóműve 
megsérült a futópálya hibája miatt. (www.mti.hu)

A mostani eset csak adalék a budapesti repülőtér rémtörténeteihez. A Liszt 
Ferenc repülőtér, Magyarország kapuja a mai állapotában kicsi, túlzsúfolt, 
koszos, levegőtlen, rendetlen. A repülőtér bejárata előtt halomban állnak a 
csikkek, a szemetesládákat nem takarítják elég gyakran. Az érkezési oldal 
külön rémtörténet, millió utas kis helyen. 
Mindemellett a repülőtérre olyan „gyorsforgalmi út” vezet, amelyet még Hor-
thy Miklós idején építettek. A városközpontot összekötő gyorsvasút építéséről 
1985-ben (!) hoztak először döntést, azóta sem készült el.
Az egész repülőtéri ügy Magyarország szégyene. A kormánynak nem csak 
bírálnia kellene, de végre tenni is kellene valamit a helyzet rendezésére. Az 
igazi megoldás egy új repülőtér megépítése!

Magyarország szégyene – miért 
nem cselekszik a kormány?

Vasútliberalizálás: 
Nemet mondunk a Momentum ötletére!
„A környező európai országok példája azt mutatja, hogy a 
- hangsúlyozottan - szabályozott vasúti liberalizáció révén 
revitalizálni lehet azt a mamutvállalatot, ami monopólium-
ban lévő központosított szervezetként képtelen a megúju-
lásra.” (www.momentum.hu)
A Momentum láthatóan a liberális kapitalizmus valamennyi 
jelszavát beveti kezdve a biciklizés teljes szabadságától a 
vasutak liberalizálásáig. A vasútliberalizálás azt jelenti, hogy 
magáncégek vásárolhatják meg a vasúti közlekedés meghatá-
rozó elemeit. A vasúti pálya általában nem érdekli a magántőkét, mert drága, ezért inkább az üzemeltetés privatizálásában érdekelt. 
Európában a vasúti közlekedés így vagy úgy, de többségében állami tulajdonban van. Nagy-Britanniában a pálya állami tulajdon-
ban van, de ugyanazon a pályán több magáncég vonatai járnak. A tapasztalatok vegyesek. Az utasok mindent összevetve rosszab-
bul jártak. Nem véletlen, hogy Nagy-Britanniában is vita folyik a vasutak visszaállamosításáról.
A Magyar Munkáspárt szerint a vasút közérdek, ezért állami tulajdonban kell lennie.
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ciprusi ciprusi 
barátunktólbarátunktól
Életének 73. évében elhunyt Demetris Christofi as, a Cipru-
si Köztársaság korábbi elnöke, a Ciprusi Haladó Dolgozók 
Pártja (AKEL) egykori főtitkára. 1988-2009 között vezette az 
AKEL-t. 2001-2008 között ő volt Ciprus köztársasági elnöke. 
Számos alkalommal találkozott a Magyar Munkáspárt vezető-
ivel. Ismerte és szerette a magyar embereket, nagyra becsülte 
és támogatta a Munkáspárt küzdelmét. Thürmer Gyula táv-
iratban fejezte ki a Munkáspárt részvétét Andros Kyprianou 
AKEL-főtitkárnak.

Folytassuk a 
kitelepüléseket!

A nyári hőség ellenére több szervezetünk 
ismét belekezdett az utcai kitelepülések-
be. Az idő sürget is, hiszen várhatóan 
októberben sor kerül az önkormányzati 
választásokra, és addig még sokszor kell 
az emberekkel találkozni. A múlt pén-
teken Kós Zoltán Baranya megyei elnök 
vezetésével Pécs Uránvárosban tartottak 
kitelepülést. 

Szoros magyar-cseh 
pártközi együttműködés
A kelet-közép-európai munkáspártok együttműködéséről és az európai 
parlamenti választások utáni politikai helyzetről tárgyalt a múlt kedden 
Prágában Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és Vojtěch Filip, 
Cseh-és Morvaország Kommunista Pártjának elnöke. Megállapodtak, 
hogy szorosan együttműködnek a Kommunista és Munkáspártok 21. 
Nemzetközi Találkozójának előkészítésében, amire az idén októberben, 
Izmirben kerül sor.
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Budapesten könnyű lakáshoz jutni. Mármint annak, 
akinek van pénze. Budapesten 15 évnyi átlagos jö-
vedelem szükséges egy átlaglakás megvásárlásához.

Akinek nincs pénze, vehet fel kölcsönöket, de 
ezzel egy életre eladósodik a banknak, arról nem is 
beszélve, hogy kölcsönt is annak adnak a bankok, 
akiknek van már valamijük. 

Marad az albérlet, de az albérlet nagyon drága, 
mert a lakástulajdonosok igyekeznek kihasználni a 
lakásínséget, és minél több bevételhez jutni.

A megoldás a szociális bérlakás lenne. Ilyen 
azonban kevés van, ezért az elosztásukban a leg-
különbözőbb szempontok érvényesülnek, amelyek 
közül a rászorulók érdekei az utolsó helyen állnak.

Lehetne építeni szociális bérlakásokat. Az önkor-
mányzatok azonban nem érdekeltek ebben. Túl nagy 

kiadás gyakorlatilag semmi haszonért. Nagyjából 
ugyanez igaz az államra is.

Új szemléletre van szükség. A pénz uralmával 
szemben érvényesíteni kell az emberek érdekeit. Ez 
nem lehetetlen a mai világban sem. De kell hozzá 
egy párt, amely nem a bankok, a tőke uraitól függ, 
és van bátorsága fellépni az emberek érdekeiért. 
Ilyen párt a Munkáspárt.

Lakásokat a haszonért építenek, az emberek csak 
eszközök

Mi a helyzet a budapesti lakáspiacon? 2008 és 
2013 között a lakások legnagyobb része 180-210 
ezer forint/m2 volt. 2013-ra véget ért a válság, és 
megszaladtak az árak. Az áremelkedést több ténye-
ző segítette. Egyrészt, emelkedtek a reáljövedelmek. 
Másrészt, minimálisra csökkent a munkanélküliség.  
Harmadrészt, a Magyar Nemzeti Bank is hajtotta 
fel a lakásárakat: csökkentették a kamatot, ami 
újraélesztette a belső piacot, a bankok lassan újra 
hitelezni kezdtek. Negyedrészt, a tartósan gyenge 
forintárfolyam miatt nagy számban jöttek a külföl-
diek. Üzlet lett Budapesten lakást venni.

Ha lakást veszünk vagy építünk, a kivitelező ál-
talában összeteszi a kezét, és azt mondja: sajnos, az 
építőanyagárak emelkednek! Ezért a lakás is többe 
kerül! Ez azonban csak részben igaz.

Az MNB jelentése szerint „az elmúlt negyed-
években a lakásépítési költségek érdemi növeke-

Építsünk szociál
avagy mi az, ami nem me

dését láthattuk, a lakásárak éves dinamikája azonban 
továbbra is meghaladja az építési költségek emelkedését, 
ami hozzájárulhat a kínálati oldal alkalmazkodásához.”

Majd jön a lényeg: „2017 során csupán enyhén szű-
kült az építési költségindex és a lakásárindex közötti 
olló, ami a lakásfejlesztők kedvező profi tabilitását ered-
ményezi.” Vagyis több legyen a tőkés vállalkozó profi tja!

A Magyar Nemzeti Bank jelentésének mottója egy 
Széchenyitől származó idézet: „Azokból a kövekből, 
melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt 
építhetünk.” Ebben azért van nem kis cinizmus.

A bankhitel is üzlet

Az Orbán-kormány számos intézkedéssel segíti a lakás-
hoz jutást. Valójában azonban nem lakást adnak, hanem 
kedvezményes hiteleket, amelyek segítségével a piacon 
meg lehet venni a lakást. 

Az MNB adatai 2017-ben az új kibocsátású lakáshi-
telek 17 százaléka kapcsolódott a CSOK-hoz a program-
hoz tartozó kedvezményes hitelként vagy a támogatást 
és a kedvezményes hitelt kiegészítő piaci hitelként.

A hitel a bankok egyik „terméke.” A bankok a ter-
mékükkel pénzt akarnak keresni, profi tra akarnak szert 
tenni. Az Orbán-kormány lakáshitelezési politikája 
végső soron a bankoknak hoz pénzt. Gondoljunk bele! 
Az MNB szerint „2017-ben közel 40 százalékkal bő-
vült az új lakáscélú hitelkihelyezések volumene, míg a 
lakástranzakciók 45 százalékához kapcsolódik banki 
hitel-felvétel.” Vagyis az emberek közel fele nem tudja 
megkerülni a bankokat, ha lakáshoz akar jutni. 

És ez a történet folytatódni fog, mivel „a hazai 
GDP-arányos lakáshitel-állomány azonban Európában 
az egyik legalacsonyabb, így van még tér a hitelezés 
bővülésére”, azaz a bankok még sokat kereshetnek az 
embereken. Magyarországon 16 százalék a teljes népes-
ség azon aránya, amely jelenleg is fi zeti a jelzáloghitelét 
a lakása után – eközben az EU átlagában ez az arány 27 
százalék. Vagyis adósodjon el a nép a bankoknak!

Nincsenek bérlakások

1988-89 táján még a Grósz-és a Németh-kormány 
idején elhitették az emberekkel, hogy érdemes meg-
venni az addig önkormányzati tulajdonban lévő la-
kásaikat, mert ezzel magánvagyonra tesznek szert. 
A lakásokat viszonylag olcsón meg lehetett venni, és 
az emberek bevették a mesét. A szocializmus utolsó 
éveiben a budapesti lakások több, mint fele tanácsi 
bérlakás volt.

Az akkori állam és az akkori önkormányzatok így 
pénzre tettek szert, ami aztán a rendszerváltás során 
jórészt magánzsebekbe vándorolt. Az emberek pedig 
örültek a magántulajdonnak, és nem számoltak azzal, 
hogy ezentúl az ő gondjuk lesz a lakás karbantartása, 
korszerűsítése és általában minden. A következmény a 
rengeteg lepusztult lakás Budapesten.

Ma a fővárosi lakásállomány összesen 5%-a önkor-
mányzati bérlakás. Vagyis az önkormányzatok alig 
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egy a Munkáspárt nélkül
rendelkeznek olyan lakásokkal, amelyeket a pénzzel 
nem rendelkező embereknek kiutalhatnának.

Igénylő azonban van bőséggel. 2017-ban 
a varosmindenkie.blog.hu adatai (https://
avarosmindenkie.blog.hu/2018/09/29/budapesti_
lakashelyzet_az_adatok_tukreben) szerint legalább 
6700 család adott be lakáskérelmet Budapesten. Ez 
a szám valószínűleg nem teljes. 

A fenti kimutatás szerint 2017-ben körülbelül 
„1204 esetben adtak ki az önkormányzatok új bér-
lőnek lakást pályázati úton vagy azon kívül. Vagyis 
csak a lakáskérelmet benyújtó emberek biztosan 
kevesebb, mint 20%-ának van esélye lakáshoz jutni 
ma Budapesten.” 

Ha kevés a fóka, és sok az eszkimó, jön a fejet-
lenség és a korrupció

Mivel sok az igénylő és kevés a lakás, kezdő-
dik a helyi ügyeskedés, jogi csűrés-csavarás, és 
ki tudja, talán ez is a korrupció egyik forrása.

A kerületi önkormányzatok és a Fővárosi Ön-
kormányzat ugyanis saját helyi lakásrendeleteik-
ben határozzák meg az önkormányzati lakások 
bérbeadásának feltételeit.  Van, ahol lakáspályá-
zatot írnak ki. 

A jelentkezőket várólistára teszik, és valami-
lyen pontrendszer alapján döntenek. Az elbírálási 
pontrendszer nem egységes az egyes kerüle-
tekben és nem azonos ugyanazon kerület több 
pályázati kiírásánál sem. Gyakran olyan fi zetési 
kimutatásokat kérnek, amivel az érintett nem 
rendelkezik. Ha ugyanis rendelkezne, nem kérne 
lakást. Sok kerületben csak akkor lehet pályázni, 
ha bizonyos ideje már a kerületben lakik. 

Lehetséges a lakások bérbeadása pályázati 
rendszeren kívül is. Ilyen lehet a méltányosság.  
Általában különösen rászorultak kapják, de a 
méltányosság okát minden esetben hivatalos 
iratokkal kell indokolni, ami a mai világban nem 
egyszerű feladat. Arról nem is beszélve, hogy a 
rászoruló embereknek nincs pénzük ügyvédre, 
nem ismerik a bürokráciát, nincs módjuk utána-
járni a dolgoknak.

Építsünk szociális bérlakásokat!

Mi a szociális bérlakás? A szociális bérlakás nem 
lehet barakk, nem lehet tömegszállás, nem lehet tá-
bor. Olyannak kell lennie, amely megfelelő lakhatási 
viszonyokat teremt a benne élőknek.

A szociális bérlakás nem lehet piaci termék. A 
szociális bérlakást nem azért kell építeni, hogy hasz-
not hozzon, hanem hogy rászoruló emberek szük-
ségleteit elégítse ki.

A szociális bérlakás a társadalmi felelősségvál-
lalás megnyilvánulása, közös társadalmi érdek. S 
mint ilyet az államnak és az önkormányzatoknak 
kell megépíteniük.

Ma is épülnek szociális bérlakások egyes ke-
rületekben, de igen kis számban. Az idei főpol-

gármester-választás ellenzéki jelöltjei mind akarnak 
szociális bérlakást.  Kálmán Olga 5 év alatt 10 ezer 
bérlakást építené. Karácsony a bérlakások arányát 4,5 
százalékról 7 százalék fölé emelni.  Kerpel-Fronius 5 
ezer új lakást ígér.

Mit mond a Munkáspárt?

Szociális bérlakásokat mások is akarnak építeni. A 
Munkáspárt programja azonban ennél többet akar:

• Építsünk fel országosan évi 10 ezer új bérlakást!
• A bérlakásépítés a kormány és a budapesti önkor-

mányzat közös feladata!
• A szociális bérlakásprogramot fővárosi irányítás 

alatt kell megvalósítani, nem szétaprózva kerüle-
tekre!

• Budapest egész területén érvényes, egységes szabá-
lyokat lakások kiutalására és a lakbérek meghatáro-
zására!

• A szociális bérlakásprogram végrehajtásának ellen-
őrzésére a lakásigénylőkből független társadalmi 
szervezetet kell létrehozni!

A Munkáspárt stratégiai célkitűzése, hogy a lakhatás 
állampolgári jog legyen, és az állam kötelessége legyen 
az első lakás biztosítása minden fi atal számára.

A szociális bérlakásprogramhoz szemléletváltozásra 
van szükség. A Munkáspárt az egyetlen párt, amely 
azt mondja: a kapitalizmus keretei között, de szálljunk 
szembe a piac, a tőke egyeduralmával! 

A Munkáspárt ezt megteheti és meg is teszi, mert az 
egyetlen párt, amely nem elkötelezettje a tőkések vala-
melyik csoportjának. Minden más párt így vagy úgy, de 
engedményt fog tenni a tőkének. A Munkáspárt számára 
az emberek érdeke a döntő.
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Hány főpolgármestere volt eddig 
Budapestnek?

1873, azaz Budapest létrejötte óta 27 ember állt a város élén. Az 
1990-es rendszerváltás óta csak két főpolgármester volt: Demszky 
Gábor 20 évig töltötte be a tisztséget (1990-2010). 2010 óta Tarlós 
István a város első embere.

 

Ki volt leghosszabb ideig főpolgármester?

Ráth Károly, aki első főpolgármestereként 1873 és 1897 között, 24 éven át állt 
a város élén. 

Elsősorban reprezentatív célból létrehozott tisztségét haláláig töltötte be. A 
város gyakorlati vezetője a polgármesterré választott Kamermayer Károly lett. 
Ráthot politikájában, így főpolgármesteri működésében is a kormány iránti 
lojalitás vezette, a városvezetésben ezt tartotta szem előtt mindig.

 

Volt-e női főpolgármestere Budapestnek?

Eddig még nem volt női főpolgármester Budapesten. Jelöltként is 
csak ketten indultak.  2002-ben Gy. Németh Erzsébet az MSZP 
színeiben 13,17 százalékot szerzett, Karacs Lajosné a Munkáspárt 
jelöltjeként 0,42 százalékot.

1990-ben a főpolgármestert még nem a lakosság, hanem a Fővárosi 
Közgyűlés választotta. Akkor két hölgy indult, Barsyné Pataki Etel-
ka (MDF), Ungár Klára (Fidesz), de nem nyertek.

 

Ki lehet ma főpolgármester-jelölt?

A törvény szerint főpolgármester-jelölt az, akit legalább 5 
ezer fővárosi választópolgár ajánlott jelöltnek. 5 ezernél per-
sze többet, legalább 8 ezret kell gyűjteni, mert sok a tévesz-
tés, a hibás vagy olvashatatlan ajánlás. 
 

Tudtad? Nem tudtad
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Hány szavazat kell a győzelemhez?

Tudtad, hogy a főpolgármestert Budapest választópolgárai közvetlenül választják? A 
főpolgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat. 
Főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

Tudtad, hogy bár a budapestiek választanak, de egyetlen polgármester sem mondhat-
ja el, hogy ő az egész lakosságot képviseli. 2014-ben a választók 43 százaléka ment el 
szavazni. Ez 604 ezer embert jelentett. Tarlós István 290 ezer szavazattal lett a 
„főváros első polgára.” 

Kik indultak 2014-ben?

13-an indultak, de csak öt főnek sikerült az ajánláso-
kat összegyűjteni. A Fidesz-KDNP színeiben Tarlós 
István. A liberális ellenzék a MOMA elnökét, a 
Horn-kormány egykori pénzügyminiszterét, Bokros 
Lajost támogatta. A Jobbik jelöltje Staudt Gábor, 
a Magyar Liberális Párté Bodnár Zoltán volt, az 
LMP-é Csárdi Antal. Az MSZP, a DK és az Együtt–
PM Falus Ferenc orvost indította, aki a sorozatos 
botrányok után visszalépett.

 

Hány induló van 2019 júniusá-
ban a kormányoldalon?

A Fidesz-KDNP jelöltje egyértelműen Tarlós István. A Fidesz jóval 
a választások előtt világossá tette, hogy az ő oldalukon nincs sem-
miféle vita, kétely, a jelölt a mostani főpolgármester. 

 

Az ellenzéki oldalon?

Az ellenzéki oldalon jelenleg hárman csatáznak: Karácsony 
Gergely, aki az MSZP és a Párbeszéd színeiben indul. Kálmán 
Olga, aki függetlennek tekinti magát, de a DK politikai és nyil-
vánvalóan anyagi támogatásával indul. És itt van Kerpel-Fronius 
Gábor, akitől a Momentum Mozgalom vár sikert.

Puzsér Róbert, akit az LMP és a Jobbik futtatott, nem indul az 
előválasztási játékon. Az EP-választás megrázta az LMP-t és a 
Jobbikot is, nem nagy üzlet a színeikben indulni. De ettől még 
nem kizárt, hogy Puzsér bent marad a jelentkezők között.
 

d? Most már tudod!
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Mi az előválasztás?

A liberális ellenzék Amerikából importált eszköze az 
ellenzéki pártok közötti harc eldöntésére. 
Az előválasztásban való induláshoz két-két ezer ajánlást 
kellett jelöltenként összegyűjteni. Valójában ez már a 
tényleges választások előtti ajánlásgyűjtést segíti, hiszen 
a három jelöltnek így már most van hat-tíz ezres adatbá-
zisa. Ez persze felvet egy sor jogi kérdést, de senki sem 
tiltja vagy ellenőrzi. Az előválasztás lényegében politi-
kai bohóckodás a fi gyelem felkeltésére.

 

Indul-e a Munkáspárt a 
főpolgármester-választáson?

A Munkáspárt indul a 2019-es önkormányzati választásokon. A párt Központi 
Bizottsága június 29-én dönt a főpolgármesteri indulásról. A Munkáspárt ko-
rábban már indult. A Munkáspárt vezetői közül Kolláth Pál, Székely Péter és 
Karacs Lajosné voltak jelöltek. 

Mit akar a Munkáspárt?

Legyünk reálisak! A mai viszonyok között lehetetlen, hogy 
Budapestnek munkáspárti főpolgármestere legyen. A cél 
nem is ez. A cél az, hogy a Munkáspárt megmutassa az 
embereknek, hogy nem kell feltétlenül a parlamenti 
pártokra szavazni, van más lehetőség is.
 

Egyesek szerint a Mun-
káspárt így a Fidesz 
győzelmét segíti?

2014-ben a Munkáspártnak 
nem volt főpolgármester-
jelöltje, mégis győzött 
a Fidesz. A Fidesz a 
mostani EP-válasz-
táson Budapesten 
283 ezer szavazatot 
kapott, a Munkáspárt 
2321-et. Miért kellene 
a Fidesznek a Mun-
káspárt segítsége? A 
liberális ellenzék nem 
azért veszít, mert a 
Munkáspárt indul. 
Azért veszít, mert 
nincs jó programja, és 
rosszak a jelöltjeik.
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Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történeté-
hez kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megválto-
zott. Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan 
elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk 
közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

Budapest, Csepel, Szent István út 153: 
itt halt meg Kalamár József

Ma már semmi sem emlékeztet Csepelen a városrész egykori ta-
nácselnökére, Kalamár Józsefre. A Kalamár utcából Szent István 
utca lett, mellszobrát 1992-ben száműzték a Memento Szoborpark-
ba. A mellszobrot Gyenes Tamás (1920-1963), a szocialista realiz-
mus korszakának ismert szobrásza alkotta.

Kalamár Józsefet meggyilkolták a szocializmus, a munkás-
paraszthatalom ellen fellépő erők. Tűzharcban sokan estek el 1956 
októberében, de leplezetlen gyilkosság viszonylag ritka volt. Az 
1956-os események után sok évtizeddel a mai kor hivatalos pro-
pagandája igyekszik „tisztára mosni” a csepeli eseményeket, 
véletlennek beállítani Kalamár megölését, ami enyhén szólva 
árnyékot vet az akkori eseményekre.

Ki is volt Kalamár József?  Kalamár József (1895-1956) 
élete és tevékenysége össze¬forrt Csepel, a magyar mun-
kásmozgalom egykori fellegvárának történetével. Asztalos 
segédmunkásként a csepeli gyárakban dolgozott. 1915-ben 
az I. világháború olasz frontján harcolt, innen küldte a Nép-
szava című szociáldemokrata lapnak háborúellenes leveleit, 
amiért hadbíróság elé állították és elítélték. Hazatérése után 
szervezője és egyik vezetője volt a csepeli munkásmozgalom-
nak, amiért több alkalommal letartóztatták. 

Életrajzírója, Hegedűs Sándor így írt róla: „1918. 
december 8-án már a KMP csepeli moz-
galmában tűnt ki szervezőkész-
ségével. Amikor az Antant a 
Tanácsköztársaságra támadt, 
a Vörös Hadsereg soraiban 
harcolt a néphatalom vé-
delmében. Az összeomlás 
idején letartóztatták. Zala-
egerszegre került, Európa 
első fasiszta koncentrá-

ciós táborába. Szabadulása 
után visszament Csepelre. 
Mint az MSZDP aktivistája 
folytatta tevékenységét. 
1923-ban már ismét tagja 
volt a KMP-nek. Vezeté-
sével verték szét a fasiszta 
»sasok« gyűlését. Ő irányí-
totta a Stromfeld Aurél által 
szervezett »R« Gárda helyi 
osztagát. 1933-ban letartóz-
tatták, végül azonban felmentették.”

Az 1945-ös felszabadulás után 1948-ban Csepel főbírója 
lett, majd vállalati igazgató, 1954-től pedig a Csepeli Tanács 
elnöke, az MDP Központi Ellenőrző Bizottság és a Csepeli 
Pártbizottság tagja. 

1956. október 26-án a szocializmus ellen fellépő erők 
Kalamár József tanácselnököt keresték, és a Szent István úton 
lévő légoltalmi központban megtalálták. Kalamárt elfogták és 
be akarták kísérni a rendőrségre.

Eőrsi László, a csepeli események mai feldolgozója így írta le 
az eseményeket: „Épp arra járt Besenyődi József minőségellenőr 
géppisztollyal, és – a vérontást elkerülendő – felajánlotta, hogy el-
kíséri a rendőrségre Kalamárt. Sorn parancsnok utasítására Andor 
György, Bódi József és Pál Antal is csatlakozott a kísérethez. 

A Czipri közért előtt a közvetlenül Kalamár mögött haladó 
Bódi egyszer csak közelről tarkón lőtte a tanácselnököt, aki 
azonnal meghalt. Később azzal a vádolták hamisan a kísérőket 
is, hogy előre tudtak a gyilkosságról. Az odaérkező Sorn és 
mások leteremtették Bódit, majd úgy döntöttek, ott hagyják a 
tetemet, amelyet hihetőleg többször meggyaláztak.” 
(http://beszelo.c3.hu/onlinecikk/forradalom-csepelen)

Sorn Károly (1931-?)  vasöntő és esztergályos 
szakmát szerzett, de nem helyezkedett el, 

csak alkalmi munkákat végzett. 1956. 
október 25-én részt vett a csepeli 

pártközpont és a rendőrkapitányság 
elfoglalásában, Királyerdőn fegyve-
res csoportot szervezett, a csepeli 
nemzetőrség egyik alparancsnoka 
is volt.  Novemberben Kanadába 
emigrált, ott sofőr lett, saját autó-
val. Távollétében 1958-ban a népi 
demokratikus államrend megdön-

tésére irányuló szervezkedés vezeté-
se vádjával halálra ítélték.

Bódi József (1938-1958) fi atal sza-
bolcsi kovács volt. 1956. október 26-án 
csatlakozott a csepeli Királyerdőben lévő 

fegyveres csoporthoz. November 4-e 
után harcolt a szovjet csapatok 

ellen. A Legfelsőbb 
Bíróság szervezkedés-

ben való részvétel és 
gyilkosság vádjával 

halálra ítélte 1958. 
december 23-án 
kivégezték. 

BESZÉLŐ KÖVEK
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Hölgyek, EU-csúcsra csak Hölgyek, EU-csúcsra csak 
nadrágban!nadrágban!
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