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HATÁRTALAN
KORRUPCIÓ
A POLITIKAI ELIT NEM ISMER HATÁROKAT A LOPÁSBAN. SEMMILYEN
SZÍNBEN, SEMMILYEN MÉRETBEN. SIMON ESETE AZ EGYETLEN? UGYAN!
SZ
HALLGATTAK.
H
ABBAN BÍZTAK, VALAKI MÁS SZENNYESÉT TEREGETIK KI.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
A VÖRÖS SÚLYGOLYÓ
Még nem is mondtam: karácsonyra
kaptam egy gömbsúlyzót. Ez voltaképpen
nem más, mint egy vasgolyó fogantyúval.
Biztos, mindenki látott már ilyet.
Egyetemista koromban, Moszkvában
girja volt a neve, mivel, hogy a sportszert
az oroszok találták ki. Mostanság
kettlebellnek nevezik, még idehaza is,
nyilván, mert most ez a trendi. Persze,
van még egy különbség a múlthoz képest.
Az akkori Szovjetunióban fillérekért
adták, nálunk most ezer forint kilója!
Az én súlyzóm nem akármilyen.
Vörös színű! A történet ott kezdődik,
hogy egy éve elkezdtem egy sportklubba
járni. A TRX-re szakosodtak. A TRX
igazából két heveder, amivel milliónyi
gyakorlatot lehet végezni. Ezt viszont az
amerikaiak találták ki, igazából azért,
hogy a katonáik bárhol tudjanak edzeni.
Ennek ellenére nagyon jó, elhihetik
nekem.
A heveder mellett szorgalmasan
emelgetjük a súlyzókat is. Bárcsak nekem
is lenne egy, gondoltam, vagy talán ki
is mondtam. Álmodott róla, nos itt van,
mondta az edző, amikor ezzel lepett meg
karácsonyra. És, ez volt az érdekes, vörös
színűt választottak.
Egy esztendeje mentem le az első
edzésre. Nem mondtam, ki vagyok,
e nélkül is tudták. Éreztem a kissé
fagyos légkört. Nem mondták ki, de
éreztem: itt nem politizálunk! Nos,
én nem politizáltam. „Csak” rendesen
jártam edzésre, „csak” fegyelmezetten
dolgoztam, végigizzadva a gyakorlatokat.

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 edzőmmel sem politizáltunk. „Csak”
arról beszéltünk, hogy mennyire nem
sportolnak ma a fiatalok. „Csak” azt
emlegettük, hogy mennyire elszoktak a
munkától, hogy mennyire nem törődik
sok ember másokkal, kezdve azzal,
hogy nem teszi a helyére a sportszereket,
amelyeket használ. Politika, ugye, egy
szó sem?
Egy idő múlva az egyik sporttárs,
akinél elszántabb TRX-es aligha van,
azt mondja nekem: tisztelem magát,
keményebben edz, mint sok fiatal,
mindig jön, pedig biztos sok dolga van.
Politikáról most sem volt szó, csak éppen
megtört a jég. Már nem egy idegen
voltam, akit kóstolgatnak, hanem egy
valaki közülük. Annak ellenére, hogy ki
vagyok, sőt azzal együtt.
A
klub
vezetője
negyvenes
éveiben jár. Sokat olvas, minden iránt
érdeklődik, még a politika iránt is.
Egyszer vörös ingben mentem edzésre
is, mert mindjárt utána volt egy
pártrendezvényünk. Látta az ingem,
és elkezdtünk beszélgetni. Az én apám
maszek volt a szocializmusban, mondta.
Nem mondanám, hogy támogatták
akkor a magánvállalkozásokat, harcolni
is kellett néha, de végül is hagytak
bennünket élni. És nem éltünk rosszul.
Mi van most? Valakiknek megtetszett
a trafik-biznisz. Mindjárt el is vették a
trafikokat, újraosztották a piacokat. Vagy
itt van most ez a pénztárgép-história.
Ne mondja senki, hogy csak utólag lehet
egy gépről kideríteni, hogy azzal csalni
lehet. Valakiknek kellett egy új piac,
most elveszik mástól. De mi lesz, ha

holnap valakiknek a sportklubokra és
edzőtermekre fáj majd a foga?
Értem, amit mond. A sportklub
a vállalkozásuk, mi több, az életük.
Reggeltől estig itt vannak, és nincs
vasárnap sem. Megdolgoznak minden
forintért. Nem lettek milliomosok, s
féltik a jövőt.
A sportklubban nem politizálunk.
Az egyik vendég azért elég hangosan,
nem kevés gúnnyal megjegyezte: a klub
politikai arculatát fejezi ki, hogy Thürmer
ide jár? Nem kellett válaszolnom,
válaszoltak helyettem. Ez nem párt, hanem
sportklub, az jár ide, aki akar. De egyébként
is mit tudsz te Thürmerről? Mit tudsz a
Munkáspártról? Ezek 25 éve becsülettel
végzik a munkájukat, a kisemberek mellé
álltak és ma is ott vannak. És a többiek mit
csináltak eközben?
Az öltözőben nincs igazgató, nincs
elnök, nincs főnök vagy beosztott.
Megizzadt, sportot szerető emberek
vannak. Köszönünk és megyünk tovább.
Egyszer ketten maradtunk az egyik
sporttárssal. Merre jártak tegnap? –
érdeklődött. Kíváncsi volt arra, hogy mit
láttam, mit hallottam a vidéki piacon.
Merre megy ez az ország? – kérdezte
aggodalommal teli arccal. Tőlünk is
függ, mondom, a választásunktól.
Megmutattam neki a Kádár-filmet. Jó,
tetszik, mondta, eredeti, ezt kell mutatni!
Én negyven vagyok, kevésre emlékszem,
de nem volt az olyan rossz.
Az edzés egy órát tart. El lehetne
lazsálni, de minek. Ha már jár az
ember, csinálja becsülettel. Nem minden
gyakorlat sikerül még így, egy év után
sem. Nem baj, még két hónap, még
félév, és menni fog, biztat az edzőm.
Nem tagadom, néha nagyon nehéz, dől
rólam a víz, és alig várom, hogy az óra
elteltével az edző azt mondja: nyújtunk!
Ez azt jelenti, hogy vége, és ellazítjuk az
izmokat.
Ha így folytatja, ha így dolgozik,
talán az olimpiára nem jut ki – mondja
kedvesen az edzőm – de megvalósul az
álma. És nem csak a vörös súlygolyó.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Új vagyonnyilatkozatot nyújtott be a szocialista Simon Gábor az
Országgyűlés mentelmi bizottságának, de az nem ad választ a
kifogásolt kérdésekre, a bécsi számlán lévő összeg nem is szerepel
benne.
Munkáspárt: Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes a
nyilatkozathoz mellékelt magyarázatában azt írta, hogy azért
nem szólt a 240 millióról, mert nem talált megfelelő rubrikát a
dokumentumban. Ennél a magyarázatnál csak Mesterházy Attila
nyilatkozata volt röhejesebb. Az MSZP elnöke szerint Simon a
pénzt pártkarrierje előtt spórolta össze. Simon húsz éve van
valamilyen funkcióban a szocialistáknál… Ez az ügy bizonyítja
az MSZP és az egész magyar politikai elit korruptságát.
2. A magyar hadiipar nem volt, hanem lesz - jelentette ki Hende
Csaba honvédelmi miniszter a Biztonságpiac 2013-2014
konferencián.
Munkáspárt: A rendszerváltás előtt 35-40 ezer ember dolgozott
a magyar hadiipar területén, nemzetközi hírű találmányok
kötődtek hozzá, és a világpiacra történő értékesítés révén ez
komoly exportbevételeket is jelentett. 1990-től azonban a magyar
hadiipart, a sikeres vállalatokat privatizálták és szétverték, a
szakembergárda szétszóródott. A miniszter úr tehát téved, igenis
volt magyar hadiipar. Hogy lesz-e? A hangzatos fogadkozás
ellenére kételyeink vannak: a Hende-vezette minisztérium
mindenben lefekszik az amerikaiaknak, nekik meg az az érdekük,
hogy az ő fegyvereiket vegyük meg. Félő, hogy a Hende-féle
hadiipar legfeljebb a díszkardokra varrhat majd csak bojtot.
3. „Én 2006-ban kifizettem egy életre az igazmondás árát, okom
van, kötelességem igazat szólni, csak az igazat” –- mondta az
őszödi beszédre utalva egy lakossági fórumon Gyurcsány Ferenc.
Munkáspárt: Gyurcsány Ferenc kifacsart logikája szerint tehát
ha valaki lopott, az többet nem fog lopni, így tessék rábízni
nyugodtan a családi kasszát. Gyurcsány bukását nem Őszöd
okozta, hanem az, hogy párt- és üzlettársaival együtt kiárusította
és szétlopta az országot. Most ugyanarra készül, legfeljebb ha
nyer, akkor többet nem fogja zárt körben sem propagálni, hogy
hazudott, csalt és lopott.
4. Összesen 804 ezer forinttal csökkenhetik azoknak az LMP-s
képviselőknek a tiszteletdíját, akik miatt a paksi erőmű bővítéséről
szóló törvényjavaslat név szerinti szavazása félbeszakadt. Ertsey
Katalin és Szél Bernadett megafonnal szirénázott az ülésteremben,
míg Schiffer András frakcióvezető egy Magyarország eladva és
eladósítva, párttársa, Lengyel Szilvia pedig egy Nem leszünk
orosz atomgyarmat feliratú transzparenst tartott fel eközben.
Munkáspárt: A baj az, hogy ez a 804 ezer forint a négy képviselő
egyhavi fizetésének harmada, fejenként 150-től 260 ezer forintig.
Ők reality show-t játszanak súlyos százezrekért, bohózatot

csinálnak a Parlamentben, amikor emberek százezrei küzdenek a
mindennapi túlélésért. Persze az is jó kérdés, hogy Szakács Imre
fideszes politikus miért nem került a megfeddettek polcára, mikor
egy pohár vízzel próbálta elhallgattatni a megafont. Az viccesebb,
avagy kevésbé volt tiszteletlen a Tisztelt Házban?
5. A Hűtőgépgyártók Független Szakszervezete szerint az Electrolux
Lehel Kft. Nyíregyházi Hűtőgépgyárában létszámcsökkentéssel
zárták a tavalyi évet, és az újat is azzal kezdték. Hozzátették
azt is: persze a cég kínosan ügyelt arra, hogy még a csoportos
létszámcsökkentés látszatát is kerülje, mert akkor már be kellene
tartania a Munka Törvénykönyve ide vonatkozó rendelkezéseit.
Munkáspárt: Nem véletlenül ismételgetjük: hazai iparra, hazai
gyártásra, hazai mezőgazdaságra van szükség. Akkor érték
a tapasztalt munkaerő, s az 59 éves – még éppen nem védett
korú – munkavállaló nem cserélhető le diákmunkásra. A Lehel
valamikor generációknak biztosított megélhetést. Mi lett? Egy
a privatizált cégek közül, ahová örülnek a környékbeli lakosok,
ha minimálbérért felveszik őket, három műszakba. Gyökeres
változásra van szükség!
6. Évente több száz milliárd forintnyi áfát igényelnek vissza
Magyarországon olyan külföldi cégek, amelyek adott esetben még
képviselővel sem rendelkeznek idehaza. A pénzt leggyakrabban
tüzetes ellenőrzés nélkül megkapják.
Munkáspárt: Van, akik nem fizetnek, van, akik visszakapnak,
mégsem számoltatják el őket. Horváth András meghurcolt exadóellenőr talán erről is sokat tudna mondani. Két dolog biztos:
az ellopott pénzek nem fognak előkerülni, így a társadalomba
vissza nem teszik, amíg ebben a rendszerben élünk. A másik sem
kevésbé fontos: normális emberként véts el tízezer forintot a saját
bevallásodon, tíz perc múlva a „szőnyeg szélén” állsz.
7. A múlt héten kirobbant és mintegy 30 boszniai várost érintő
tüntetésekben eddig több mint háromszázan sebesültek meg.
A demonstrálók pénteken több kormányzati épületet, közöttük az
államelnökséget is megtámadták és részben felgyújtották.
Munkáspárt: Végre valami megmozdult a Bosznia-Hercegovinai
Föderációban,azembereknekelegüklettazetnikaialaponszerveződött
politikai elitből, elegük lett a tolvaj politikusokból. A tüntetők
nem etnikai csoportjuk nevében léptek fel, hanem munkásokként,
állampolgárokként, gazdasági fejlődést, munkahelyeket és
normálisan működő intézményeket sürgetve. A Nyugat szemlesütve
sajnálkozik, Brüsszelből újabb „békefenntartókat” akarnak küldeni
az országba. Pedig a működésképtelen államot ők tákolták össze,
ők játszottak az etnikai ellentétekkel és ők idézték elő a mostani
tüntetéseket. Hiszen az embereknek azután fogyott el végképp
a türelműk, amikor kiderült, hogy bezárják a privatizált gyárak,
üzemek túlnyomó többségét – a munkanélküliség 45 százalékos. Se
munka, se pénz. Az elsőt elvették, a másodikat ellopták.
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A JÖVŐT NEM LEHET A KÜLFÖLDI TŐKÉRE ALAPOZNI
Közép-Kelet Európa fejlődését az elmúlt években a külföldi
beruházások tették lehetővé, azonban a beruházásokat a
jövőben döntően saját erőből kellene finanszírozni – állapítja
meg egy pénzügyminisztériumi tanulmány. A Munkáspárt
szerint az ország fejlődését nem lehet a külföldi vállalatokra
alapozni, a magyar kisvállalkozásokat kell fejleszteni, és
az embereknek kell több jövedelmet adni, növelve a belső
fogyasztást.
Közép-Kelet Európa a válság előtti gyors fellendülését
elsősorban a külföld által finanszírozott beruházásoknak
köszönhette, ez az út azonban továbbra is nyitva áll, azzal a
kikötéssel, hogy a beruházásokat a jövőben döntően saját erőből
kellene finanszírozni – olvasható a Pénzügyminisztérium
szakértői dokumentumában.
A tanulmányból három igen fontos következtetés is
kiolvasható:
– A közép-kelet európai országok 1995 és 2007 közötti
gyors növekedését elsősorban a tőkefelhalmozás fűtötte,
ami nem meglepő, tekintettel a régió relatíve alacsony tőke/
GDP hányadosára. A térség gyorsan pótolta a lemaradását, a
beruházási ráta jóval meghaladta a fejlett gazdaságok mutatóit,
ami megágyazott a stabil fellendülésnek.
– A magas beruházási ráták a vizsgált időszakban
alacsony megtakarítási rátákkal párosultak, vagyis a jelentős
beruházásokat döntően a külföld finanszírozta. Nem véletlen,
hogy a nettó külföldi tőkebeáramlás gazdaságtörténeti léptékkel
is kiemelkedő mértékű volt, a válságot megelőző években a GDP
8-10 százaléka körül tetőzött a régió átlagában.
Ez különösen érzékennyé tette a KKE-országokat a külső
sokkokkal szemben, ami meg is mutatkozott a válság alatt:
hirtelen megtorpanás, majd a tőkebeáramlás leállásával gyors
recesszió, végül lassú és vontatott talpra állás volt jellemző.
– A legizgalmasabb kérdés természetesen az, hogy mit hoz a
jövő. Dombi Ákos, a tanulmány szerzője szerint bőven van még

tere a beruházások által vezérelt növekedésnek, hiszen a tőke/
GDP hányados mindmáig elmarad a nyugat-európai értékektől.
Fontos ugyanakkor, hogy a régió és természetesen Magyarország
is okuljon a tapasztalatokból, és a további tőkefelhalmozást már
minél nagyobb mértékben a belföldi megtakarításokra alapozza.
A gazdaságpolitikának a közgazdász szerint kiemelt célként kell
kezelnie a lakossági megtakarítások ösztönzését.
A Munkáspárt az ország gazdaságát nem külföldi vállalatokra
alapozná, hanem a magyar mezőgazdaság és ipar fejlesztésére,
nagy állami lakásépítkezésre, a belső fogyasztás növelésére, a
lakosság szükségleteinek mind teljesebb kielégítésére. Állami
tervezési központot kell létrehozni, nagy állami gazdasági
programokat, állami beruházásokat kell indítani! Építsünk fel
évi 10 ezer új bérlakást! Öt év alatt valósítsuk meg 100 ezer
panellakás rekonstrukcióját! Ezzel teremtsünk 60-80 ezer
munkahelyet! A külföldi cégek ne vihessék ki a nyereségüket!
Ezért fizessenek 98 százalékos osztalékadót!

HAZUG JOBBIK-KAMPÁNY
BORT ISZNAK ÉS VIZET PRÉDIKÁLNAK
Óriásplakát-kampányt indított a Jobbik, a párt ennek
során a megélhetés nehézségeire hívja fel a figyelmet.
Sokat gondolkozhattak a szlogenen is: Szebb jövőt, szebb
jövedelmet. Ezzel a jelszóval nincs is mit vitatkozni,
tulajdonképpen találó is, ha a dolog mélyére nézünk,
hiszen a Jobbik vezetői, parlamenti képviselői saját
maguknak ezt már megvalósították az elmúlt négy évben.
Reális esélyük van arra is, hogy továbbra is élvezzék a havi
sokszázezres parlamenti fi zetést. Ezt és csak is ezt érte el az
Országgyűlésben a Vona Gábor vezette párt. Az emberekért
semmit sem tettek. De nincs egyetlen értelmezhető válaszuk
sem az ország problémáira. Nincs munka, nincs biztos
megélhetés, bizonytalan a jövő, romokban az egészségügy.

A „radikális” Jobbik
viszont csak kommunistázik, zsidózik és
cigányozik, fasiszta emléktúrákat szervez. A
„szalonképes”
Jobbik
meg igyekszik odadörgölőzni a Fideszhez,
hátha szükség lesz április után a szavazataikra, hátha
még több konchoz juthatnak. Ez nem ellenzékiség, ez nem
nemzeti radikalizmus. Ez egyszerű tolvaj-politizálás, a
Jobbik mindössze a saját zsebek megtömésére létrehozott
harsány kukaborogató huligán-párt.

MAGYARORSZÁG

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 7. SZÁM
2014. FEBRUÁR 15.

5

THÜRMER: AZ ÁLBALOLDALI ÖSSZEFOGÁS
A MILLIÁRDOS ÚTONÁLLÓK SZÖVETSÉGE
Vissza kell szerezni a magyar mezőgazdaságot és ipart, a
multik helyett a magyar vállalkozásokat kell támogatni, és
munkahelyeket kell teremteni – mondta Thürmer Gyula
kaposvári sajtótájékoztatóján.
Ennek a választásnak az egyik tétje az, hogy 25 év
után a magyar parlamentbe bekerüljenek a dolgozó
emberek, a munkások, a szegényebb rétegek képviselői.
A Munkáspárt munkahelyeket teremtene, és a magyar
vállalkozásokat támogatná azzal, hogy nekik alacsony,
valamint kiszámítható adózást biztosítana. Százmillió forint
felett vagyonadót vezetnénk be. A GDP 10-10 százalékát
fordítanánk az oktatásra és az egészségügyre.
A magát baloldali összefogásnak nevező szerveződés
nem baloldali párt. Ez a hatalom megszerzésére irányuló,
mindenféle milliárdos útonállókból álló szövetség, ezért mi
nem is csatlakozunk hozzájuk - mondta a pártelnök.
Az úgynevezett összefogásban lévő pártok nem jelentenek
mást, mint néhány milliárdos, néhány százmilliomos
összefogását a jelenlegi kormánynak a leváltására. Mi úgy
gondoljuk, hogy akár marad ez a kormány, akár megy, ettől
a helyzet nem változik, nem lesz nagyobb kenyér a magyar
emberek asztalán. Akkor változna a helyzet, hogyha másként
osztanánk el az ország pénzét. Ehhez pedig azoknak kell
odamenni, akik ebben érdekeltek. Akik milliárdosok, azok
nem érdekeltek abban, hogy kevesebb adót fizessenek.
Az MSZP-s Simon Gábor ügyével kapcsolatban

JÓ ÚTON JÁRUNK!
Konzultatív
tanácskozásra
hívta
a pártokat – így a
Munkáspártot is – a
választási folyamatok
értelmezése kapcsán
a Nemzeti Választási
Iroda.
Számunkra
a
részvétel
több
volt, mint egy meghívásnak eleget tenni.
Magunk előtt vizsgáztunk. Vizsgáztunk, hogy
a helyi szervezeteinknek pontosan értelmezett
jogszabályok alapján adtunk információkat.
Mögöttünk nem állt száz jogász, mégis nyugodtan
hallgathattuk a cselekvéseinket visszaigazoló
tájékoztatást.
A vitanapon jelentős indulat övezte a 2014.
február 17-i választási munka alapelemét jelentő
„Ajánlóívek” átvételének formáját. Érzékelhető
volt, hogy az NVI is bizonytalan, és keresi az
esélyegyenlőséget biztosító megoldást.
Első feladatainkat jól teljesítettük. Jó úton
járunk.
HAJDÚ JÓZSEF

Thürmer a SomogyTV-nek elmondta: nincs szükség ilyen
politikusokra, és meg kell tisztítani a magyar közéletet
tőlük. Olyat mondani, hogy van 200 millió forintom, és azt
elfelejtettem véletlenül, gondatlanságból, tudatlanságból
vagy feledékenységből beírni a vagyonnyilatkozatba,
ez enyhén szólva a magyar társadalom nagy részének a
szembeköpését jelenti.
A választási program mellett a megye munkáspárti
képviselő-jelöltjét, a kadarkúti Szép Erzsébetet is bemutatta
az elnök, aki a barcsi választókerületben indul majd.

JELEN KELL LENNI!
A Bosnyák tér szombat délelőtt mindig „ökomenikus” kitelepülési helyszín, ma
is mindenki ott volt. A Fidesz és a Jobbik egymás mellett, az MSZP, a DK és az
Együtt „szoros kötelékben”, de önálló asztalokkal. A Munkáspártnak mindezekkel
átellenben lett helye – szimbolikusan és gyakorlatilag is rendben volt ez így.
A járókelőket egy csöppet sem zavarta, sokan megálltak, jókat
beszélgettünk. A szemerkélő esőben nylonokkal védtük propaganda
anyagainkat, amik 2 óra leforgása alatt - soha nem látott mennyiségben –
mind egy szálig elfogytak.
Sokféle ember, sokféle vélemény:
„Az MSZP-sek lopnak-csalnak, maguk legalább egyet beszélnek. Ők (az
MSZP-sekre mutatva) elvitték a vagyont, maguk megtartották az eszmét,
maguk a gazdagabbak.”
„Ja, maguk a Thürmer-féle Munkáspárt? Annak aláírok.”
„Nem írok én alá senkinek, de egy kivétellel én mindig Önökre
szavaztam.”
„Igen, elfogadom a programjukat, elolvasom, és majd a fülkében döntök.”
„Maguk tesznek is valamit, például azzal, hogy önzetlenül tanítják a
rászorulókat, amazok meg csak a pénzt hajszolják, pofáznak, semmit sem
csinálnak.”
A kitelepülés végére a Nap is kisütött, aláírásokkal is gazdagodtunk.
Jó hangulatban tértünk „haza”, az Ilka utcába. Tudjuk: az emberek között
folyamatosan jelen kell lenni. Még nagyon sok a tennivaló!
BARÁTHNÉ ÉVA

6

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 7. SZÁM
2014. FEBRUÁR 15.

MAGYARORSZÁG

BIZTOS JÖVŐT, MUNKÁT JÁSZ-NAGYKUN-S
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN, A
DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL
Induljon átfogó gazdasági program Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztésére, új munkahelyek teremtésére, állítsuk helyre
a megye mezőgazdaságát – ez az egyik legfontosabb célkitűzése a Munkáspárt megyei képviselő-jelöltjeinek. Az egyetlen
magyar baloldali pártra mindenhol lehet majd szavazni a megyében. Elég a milliárdosokból, a korrupt pártokból!
„NEM ILYEN ORSZÁGOT HAGYTAM HÁTRA”
„Nem ilyen országot hagytam hátra” - mondja a Munkáspárt
kampányfilmjében Kádár János, aki egy pillanatra visszatér a mába,
legalábbis virtuálisan. Nos, Jász-Nagykun-Szolnok megye sem olyan
volt a szocializmus utolsó időszakában, mint ma. Mi a különbség?
A szocializmus időszakában a megye tisztán mezőgazdasági
területből közepesen fejlett iparral és fejlett mezőgazdasággal
rendelkező megyévé vált. Jelentős fejlődés ment végbe a térségben,
és az elmúlt 25 évben jórészt ennek eredményeit élte fel. Ma a megye
a gazdaság minden területén problémákkal küzd.
A szocializmus évtizedeiben a magyar nemzeti ipar fontos
üzemei jöttek létre itt. 1952-ben épült meg a Tiszamenti Vegyiművek
első részlege, a Kénsav-gyár. Ezt követte a Tejüzem, és ekkor kezdte
el a termelést az átalakított Szolnoki Bútorgyár is. A későbbiekben
olyan üzemek létesültek vagy váltak naggyá, mint a Szolnoki
Épületelemgyár, a Szolnoki Cukorgyár, a Szolnoki Papírgyár, a
Tiszamenti Vegyiművek, a Karcagi Kenyérgyár, Hűtőgépgyár
jászsági új üzemei (Jászárokszállás, Jászboldogháza), a Május 1
Ruhagyár szolnoki gyáregysége, a Beloiannisz Híradástechnikai
Gyár kunhegyesi gyáregysége, a Kőolajkutató és Termelő Vállalat,
a Növényolajgyár, a Sörgyár és sok minden más.
A tőkés rendszerváltás súlyosan megviselte a megye iparát. A
legjelentősebb üzemeket, így a cukorgyárat, a papírgyárat és más
nagy üzemeket azonnal privatizálták, külföldi kézbe kerültek, és nagy
részük meg is szűnt. Ma a megye ipara döntően a külföldi tulajdonú
üzemekből áll, már amennyire az ilyen üzemeket magyarnak lehet
nevezni.
A szocializmusban mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart.
2013-ban a munkanélküliség aránya 14,8 százalékot tett ki, s
meghaladta az országos átlagot. A cigányság 85 százaléka dolgozott,
ma 85 százaléka munkanélküli.
A szocializmus évtizedeiben a megye lakossága növekedett.
Ekkoriban 450-472 ezer fő körül mozgott a megye lakossága. Az
elmúlt évtizedekben elindult a csökkenés. Az elmúlt 10 év alatt 8
százalékkal esett vissza a népesség, s a folyamat folytatódik.
A szocializmus évei alatt az iparfejlesztésnek köszönhetően
Szolnok jelentősége megnőtt. Számos iskola, középület, szálloda,
uszoda, gyár, kórház, vasúti csomópont és más létesítmény épült,
ami ma is elengedhetetlen feltétele a város életének. 1960-ban 49
ezren éltek a városban, míg 1980-ban 75 ezer főre nőtt a lakosság.
Ma a város lakossága a fejlesztések ellenére is 73 ezer fő körül van.
A MEGYE KERESI A HELYÉT
Helytelen lenne hallgatni arról, hogy az elmúlt két és fél évtizedben
sok minden történt a megye fejlesztésére.
A megyében sok neves vállalkozás biztosít munkát a helyieknek,

jelentős részük külföldi tulajdonú. Példaként említünk olyan cégeket,
mint Jászberényben az Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft., a JászPlasztik Kft., Szolnokon a Bige Holding Kereskedelmi és Termelő
Kft., a Tisza-Coop Zrt., Törökszentmiklóson a Claas Hungária
Mezőgazdasági Gépgyártó Kft., Jászárokszálláson a Carrier
Magyarország Hűtőberendezéseket Forgalmazó és Gyártó Kft., és
sok más. Azt mondhatjuk, hogy a megye 50 legnagyobb cégéből
24 a jászberényi, 19 a szolnoki kistérségben található, ami jelzi a
megye egyenetlen fejlődését. A megye egészének helyzete a kevés
vállalkozás és az országos átlagtól jóval elmaradó egy főre jutó GDP
miatt kedvezőtlen, annak ellenére, hogy ipari termelése magas.
A megye változatlanul fontos élelmiszertermelő hely. A
növénytermesztési ágazatok közül meghatározó a búza, a kukorica,
a napraforgó és ipari növények termesztése. A szántó legnagyobb
részén ma is a jórészt iparszerűen gépesíthető, kézi munkát nem
igénylő gabonaféléket, az ipari növények közül pedig napraforgót
termelnek. Az állattenyésztési ágazatok közül a sertés-, a baromfi-,
a szarvasmarha- és a juhtenyésztés jellemző a megyében. A
Jászságban, valamint a Tiszazugban jelentős volumenben folyik
zöldség-, gyümölcs-, és szőlőtermesztés.
A cukorrépa termőterülete a feldolgozóipar felszámolását
követően jelentősen lecsökkent a megyében. Míg a 90-es években
megközelítette a 15 000 ha-t a termőterület nagysága, addig 2000ben már csak 5000 ha körül mozgott. Napjainkban pedig éppen csak
meghaladja az 1000 ha-t a cukorrépa termőterülete.
A megyében a két legnagyobb termőterülettel bíró gyümölcsfaj a
cseresznye és a meggy, de említésre méltó a szilva, a kajszibarack és
az alma is. Sokan tudják, hogy itt, a megyében található Nagykörű
község, „Magyarország cseresznyéskertje.”
A megyei önkormányzat számos tervet dolgozott ki a megye
fejlesztésére. Szolnok a Tisza fővárosa, T-City: a jövő városa,
és hasonló programok nem csupán a megyeszékhelyen vannak,
hanem szinte mindenütt. „Ami 2013 kezdetén közös: a kibillent
egyensúly és a romló életminőség, kétségtelen eredmények ellenére
is az erők fokozatos felélése. Az elérni kívánt közös cél 2030-ra: a
mainál ellenállóbb, az egyre összetettebbé és kiszámíthatatlanabbá
váló kihívásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes új egyensúlyi
helyzetek kialakulása. E következtében a Jász-Nagykun-Szolnok
megyében élők életminősége, képzettségi szintje, önbizalma, a
társadalom tagjainak egymásba és a jövőbe vetett bizalma 2030ra markánsan javul. A megyéből elvándorolni szándékozók aránya
látványosan csökken, noha a megyén belüli mozgások a még ekkor
is fennálló esélykülönbségek miatt erőteljesek. Az évezred első
két évtizedét jellemző kárelhárítást és válságkezelést a gazdaság,
a társadalom és a környezettel való együttélés konszolidálódási és
építkezési folyamatai váltják fel” - olvasható az egyik meghatározó
dokumentumban. A gond az, hogy ezeket nem lehet jelentős állami
programok és beruházások nélkül megvalósítani.
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SZOLNOK MEGYÉBEN!
Ide tartoznak az innovációra vonatkozó tervek is. A 21. század
első évtizedében JNSZ megye K+F mutatói jelentősen javultak a
kiinduló évhez képest. Különösen pozitív fejlemény, hogy a kutatófejlesztő létszámnál is nagyobb arányban növekedett a K+F ráfordítás
értéke. Jelentős arányban nőtt a tudományos fokozattal rendelkező
kutatók száma és a K+F beruházások értéke. Ugyanakkor igaz, hogy
a megyék közötti összehasonlítást elemezve azonban Jász-NagykunSzolnok megye mind a kutatóhelyek, mind a kutatói létszám, mind
pedig a K+F ráfordítások tekintetében igen szerény pozíciót foglal el.
ÉLET AZ ALFÖLDÖN
Mint említettük, a megyében a tényleges népességfogyás elérte
a 8–10 százalékot. Többen halnak meg, mint ahányan születnek, s
sokan elmennek a megyéből szerencsét próbálni az ország fejlődőbb
részeire és külföldre. Az elmúlt 10 évben tovább folytatódott a
népesség elöregedése is, 21 százalékkal csökkent a gyermekkorúak
száma. Az időskorúak részaránya 24 százalékra növekedett, sőt a
megye népességének 12 százaléka 70 évesnél idősebb
Honnan mennek el az emberek? Nos, onnan, ahol nincs munka,
ahol kicsi a továbbtanulás lehetősége, ahol most már a harmadik
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JÁSZ -NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE
Területe: 5581,71 km²
Lakossága: 386 ezer (2011)
Székhelye: Szolnok (lakossága: 73 ezer)
Politikai sajátosság:
k a Munkáspárt egyik alelnöke,
dolgozi
en
 A megyéb
Bencsik Mihály.
 A Munkáspárt helyi szervezetének vezetője, Dull
Krisztián Norber t Tiszabura községben a települési
önkormányzat képviselője.
 A megye a lakosság csökkenését tekintve az elsők
között van az országban.
 Jelentős a cigánylakosság.
 A politikai élet meghatározó ereje a Fidesz-KDNP.
Munkáspárti szervezet:
Elnök: Bencsik Mihály
ykunszolnok@munkaspart.hu
jasznag
E-mail:
Szolnok, Nagy Imre körút 4.
5000
Postai cím:
kun-szolnok.munkaspart.hu
sz-nagy
Honlap: http://ja

JÁSZ MIÉRT KÜZD A MUNK ÁSPÁRT
BEN?
NAGYKUN- SZOLNOK MEGYÉ
DELMET,
BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVE
!
BIZTOS JÖVŐT MINDENK INEK

,
asági programokat a megye fejlesztésére
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eni!
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i
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hoz
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 Valóságos idegenforgalmi ipar
vállalkozásokat!
yei
den eszközzel támogassa a meg
 Az állam feladata, hogy min
kisvállalkozókat!
yébe
innovációs központokat kell a meg
 Tudományos-kutató intézeteket,
telepíteni!
t!
 Védjük meg a Szolnoki Főiskolá
biztos
t a megyében! Minden kinek legyen
sége
ény
szeg
 Fel kell számolni a
!
tése
jövedelme, emberhez méltó megélhe
yen
aradott területek felzárkózását. Leg
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alva
kisf
a
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segí
 Elő kell
en!
yéb
meg
a
ütt
hozzáférhető minden
az Internet ingyenes és tech nikailag
lehetőséget kell teremteni. Elég a
lási
tanu
és
kát
 A cigányságnak mun
szavakból, tettekre van szükség!
tása,
zségi állapot és az élet minőség javí
!
 Az egészségfejlesztés célja az egés
enes
ingy
en
legy
tás
egészség ügyi ellá
valamint az egészség védelme. Az
ni
olda
kell
meg
át,
szám
ádorvosok
A megyében növelni kell a csal
ő
gségmegelőző, felvilágosító és szűr
bete
a
kell
i
síten
Erő
at!
utánpótlásuk
mun kát!
é kell
az orvosi szolgáltatásokat. Lehetőv
 A kistelepüléseken bővíteni kell
esen
ény
vezm
ked
i
lakó
sek
l eső települé
tenni, hogy a hátrányos helyzetű, távo
utazhassanak a városi kórházakba!
yét!
 Az autópálya végre érje el a meg

nemzedék nő fel szegény sorban. 1990 és
2001 között a foglalkoztatottak száma több
mint 30 százalékkal esett vissza. Ezen belül
igen jelentősen csökkent az iparban és a
mezőgazdaságban dolgozók száma. Az
értelmiséget is súlyos csapás érte. 2001 után
elindult bizonyos fejlődés, aminek a 2008-as
válság gátat szabott.
Hogy élnek errefelé az emberek? Nehezen.
A nettó átlagkereset 2011-ben 113 ezer forint
volt. A teljes munkaidőben alkalmazásban
állók havi bruttó átlagkeresete 2013. I.
negyedévében a megyében 180,6 ezer forintot
tett ki, ami az előző év azonos időszakinál 3,4%kal magasabb. (A növekedés országos üteme
2,9% volt.) A megyei versenyszférában 2,7%kal, a költségvetési szerveknél 4,6%-kal nőtt a
bruttó átlagkereset. A fizikai foglalkozásúak
142,2 ezer forintot, a szellemi foglalkozásúak
pedig 240,6 ezer forintot kerestek.
A statisztika azonban most is csalóka.
A megyén belül a szolnoki és a jászberényi
kistérség jövedelmi adatai húzzák fel a megyei
átlagot, míg a legalacsonyabb jövedelmek
rendre a kunszentmártoni, a törökszentmiklósi,
a tiszafüredi és a mezőtúri kistérségben
figyelhetők meg. Nem beszélve arról, hogy
számos helyen nem teljes munkaidőben
foglalkoztatják az embereket, hanem 4 vagy
6 órában. Abból a pénzből pedig nem igen
lehet megélni. Figyelemre méltó az is, hogy a
megyében ezer lakosra 248 gépkocsi jut, és az
átlagos életkoruk 12 év. Vagyis új kocsira nem
igen telik.
A városi lakások a rendszerváltáskor
magántulajdonba
kerültek,
és
a
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tulajdonosok a lakással együtt megkapták a karbantartási és
felújítási feladatokat, csak éppen az ahhoz szükséges pénzt
nem. A városi lakótelepek jelentős részére már régen ráférne
a felújítás, de nincs elég pénze sem a lakosságnak, sem az
önkormányzatnak. A nagy állami programok igazából csak
papíron léteznek. Hasonló problémák vannak falun is, ahol nem
jut pénz sem a megkezdett házak befejezésére, sem a régiek
felújítására. Szakemberek szerint, ha nem javul meg gyökeresen
az emberek élete, a lakások és házak állapota katasztrofálisan
romlani fog.
2010. év végén 172 ezer lakás volt Jász-Nagykun-Szolnok
megyében. Az ezredforduló óta eltelt időszakban az egyes években
épített lakások száma meglehetősen hullámzóan alakult a megyében
csakúgy, mint országosan. 2008 után nagyobb visszaesés következett
be, mint országosan: a régióban és a megyében kétharmaddal,
országosan 58 százalékkal esett vissza a megépített lakások száma.
2000-ben még 855 lakás épült, 2005-ben 937 darab, 2011-ben már
csak 43 lakás.
A megyében is az egyik nagy kérdés a cigányság sorsa. 43
településen van roma nemzetiségi önkormányzat. A legtöbb faluban
gyakorlatilag nincs semmiféle munka, a cigányság munka nélkül
van, és egyes települések egyre visszafordíthatatlanabb szegregációs
spirálba kerültek. A cigányság anyagi helyzete, képzettsége,
egészségi állapota sokkal rosszabb a többségi társadalom tagjaira
jellemző átlagnál. Megoldás itt sincs a problémára, csak ígéretek és
félmegoldások, vagy inkább csak kísérletek.
A megye lakosainak egészségi állapota az átlagosnál rosszabb.
Érezteti hatását a munkanélküliség, a szegénység, az ezzel összefüggő
rossz táplálkozás, a szenvedélybetegségek. A születéskor várható

élettartam mindkét nemben 2009-ig emelkedő, 2010-től csökkenő
tendenciát mutat, ami nem túl biztató jel a jövőre nézve.
A halálokok között a 65 éven felüli lakosság körében a keringési
betegségek, a 64 éven aluli lakosság körében pedig a daganatos
betegségek szerepelnek az első helyen. A megbetegedések között
felnőttek körében a magasvérnyomás betegség áll az első helyen, a 18
éven aluliak körében az első helyen a táplálkozási és anyagcserezavar
áll, melyet a vérképző szervi és immunrendszer betegségei követnek.
2010-es adatok szerint a megyében 271 háziorvosi praxis volt,
ezek 10-15 százaléka betöltetlen. Ugyancsak jelentős a létszámhiány
a fogorvosok és a védőnők között - Jász-Nagykun-Szolnok megye
lakosságának fekvőbeteg-ellátását 6 egészségügyi intézmény
biztosítja, melyek közül 1 intézményben kizárólag szakápolási ellátást
végeznek. Nos, szinte biztos, hogy többre és másra lenne szükség.
KIRE SZAVAZ A MEGYE NÉPE?
2006-2010 között a 6 területi mandátumon az MSZP és a FideszKDNP osztozott 3-3 arányban. 2006-ban a 8 választókerületből
7-ben az MSZP győzött, és csak a karcagi választókerületet szerezte
meg a Fidesz-KDNP Varga Mihály személyében.
2010-ben megváltozott a helyzet. A megyei listán az FideszKDNP 3 mandátumot szerzett, a Jobbik 2-t, az MSZP 1-et. A 8
egyéni mandátumot a Fidesz-KDNP szerezte meg.
2006-ban, a megyei közgyűlésben 22 fővel a Fidesz-KDNP már
többségben volt. Szolnokon is többségbe került a Fidesz, és Szalay
Ferenc polgármester lett. A 2010-es önkormányzati választások
eredményeként a városok többségében a Fidesz van többségben,
illetve adja a polgármestert.

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT JELÖLTJEI
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN
Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK (Szolnok)

Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK (Karcag)

BENCSIK MIHÁLY

DULL KRISZTIÁN NORBERT

70 éves, ny. művezető

33 éves, szociális munkás

A Munkáspárt Elnökségének tagja,
alelnök, egyben Jász-Nagykun-Szolnok
megyei szervezetének elnöke.
Korábban, több cikluson keresztül tagja
volt a szolnoki közgyűlésnek, jól ismeri a
megye életét és problémáit.

Tiszabura
önkormányzatának
munkáspárti képviselője. A tiszaburai
orvos mellett dolgozik. Ismeri a helyiek
életét, problémáit. A helyi munkáspárti
szervezet elnöke. A tiszaburai Polgárőr
Társulat alapító tagja.

Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK (Jászberény)

Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK (Törökszentmiklós)

TURI KRISTÓF TAMÁS

POZSONYI PÉTER

18 éves, végzős gimnáziumi hallgató

65 éves, vállalkozó

A Baloldali Front-Kommunista Ifjúsági
Szövetség vezetőségének tagja. Az ifjúsági
szervezet nemzetközi kapcsolatainak
egyik felelőse, több alkalommal is sikerrel
képviselte a magyar fiatalokat fontos
külföldi eseményeken.

Évtizedekig
a
Martfűi
Cipőgyár
dolgozója, majd a rendszerváltás után
kényszervállalkozó.
Több alkalommal volt a Munkáspárt
országos vezetésének tagja. Jelenleg a
MEASZ megyei elnöke.

MAGYARORSZÁG
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GYŐR-MOSON-SOPRON NEM CSAK A MULTIKÉ!
A MUNKÁSPÁRT KÉT FIATAL MUNKÁST INDÍT
KÉPVISELŐ-JELÖLTKÉNT A MEGYÉBEN
Nem csak a multinacionális cégeké GyőrMoson-Sopron megye! A Munkáspárt
szerint a gazdaság fejlesztését a külföldi
tőke bevonásáról a hazai vállalkozások
támogatására kell áthelyezni. A multikat
pedig rá kell kényszeríteni, hogy
ugyanolyan bért fizessenek a magyar
melósnak is, mint a sajátnak odahaza.
Győr-Moson-Sopron nem csak a fideszes
szerencselovagoké: a Parlamentben
legyen ott a dolgozók, a munkások, a
szegényebb rétegek egyetlen képviselője,
a Munkáspárt is!
ÚT A KAPITALIZMUSBA
Ha Győr-Moson-Sopron megyéről hall az
ember, elsőre csupa jó dolog jut eszébe. Az
ország egyik legfejlettebb megyéje. Olyan
történelmi települések vannak itt, mint Sopron, Pannonhalma,
Fertőd, a megyeszékhelyről, Győrről nem is beszélve. Olyan
pezsgő rendezvények, fesztiválok színhelye, mint a szombathelyi
Savaria Karnevál, a Sárvári Folklórtalálkozó, a Soproni Ünnepi
Hetek, a Győri Barokk, az Őrségi Tökfesztivál. Ki ne kóstolta
volna a régió jellegzetes ételeit, a dödöllét, a babstercet, a tökösmákos rétest, és persze a kitűnő soproni, pannonhalmi borokat.
A II. világháború utáni megyerendezéskor alakult ki GyőrSopron megye, Győr, Moson és Sopron vármegyék Trianon után
megmaradt részeiből. 1990-től neve Győr-Moson-Sopron megye.
A megye a szocializmus idején is a „fejlett nyugati” térséghez
tartozott. Földrajzi elhelyezkedése geo-politikai és gazdasági
szempontból mindig is rendkívül kedvező volt. Olyan nagyok
fejlődtek ki itt, mint a győri Rába, amely fontos helyet foglalt
el a hazai dieselmotor-gyártásban, tehergépkocsi és katonai
járművek, vonatok gyártásában.
A KÜLFÖLDI TŐKE HOZZA EL A BOLDOGULÁST?
A rendszerváltás utáni látványos fejlődés legfőbb forrását
a jelentős külföldi beruházások jelentették. A kilencvenes
évek világgazdasági fellendülésének köszönhetően jelentősen
megemelkedett a külföldi beruházások volumene. Mi vonzotta
ide a külföldi tőkét? A magyarországi osztályharc szinte teljes
hiánya, ami azt jelentette, hogy nem voltak sztrájkok, tüntetések,
gyenge volt a szakszervezeti mozgalom. Ez lehetővé tette a
tőkés kizsákmányolás magas fokát. A külföldi tőke viszonylag
magas képzettségű munkaerőt alkalmazhatott a nyugat-európai
szintnél jóval alacsonyabb bérekért. Ráadásul a szocializmusból
örökölt kedvező infrastruktúrát használhatták, és még a tőkés
kormányok jelentős anyagi hozzájárulását is megkapták.
Az országban működő külföldi érdekeltségű vállalkozások
mintegy 10 százaléka van ebben a megyében. A

legjelentősebb járműipari befektető az Audi Hungaria Motor
Kft. Győrben, jelentős a külföldiek ingatlanügyletekbe,
gazdasági szolgáltatásokba fektetett tőkéje is. A beruházások
eredményeképpen az 1996-97 után megteremtődő gazdasági
fejlődés körülbelül 2002-ig töretlen maradt, és szinte egyértelmű
sikertörténetként értelmeződött.
A nagy külföldi befektetőkre alapozott növekedésnek
számos pozitív hatása volt, amit kár lenne tagadni. Nőtt az egy
főre jutó GDP termelése, új munkahelyek születtek, az országos
átlagnál magasabb bérek kedvezőbb életkörülményeket tettek
lehetővé. A multik szakemberigényéhez alkalmazkodtak a helyi
oktatási intézmények. Jól járt több önkormányzat is, mivel a
költségvetésük 15-20 százalékát kapták a multiktól iparűzési
adóként.
A Munkáspárt mindig azon a véleményen volt, hogy sem az
ország, sem egyes megyék fejlődését nem lehet a külföldi tőkére
alapozni. A külföldi tőke intenzív jelenlétére épülő modellnek
ebben a megyében is számos negatívuma volt. Világossá
vált, hogy a pénz akkor jön, amikor nyugaton jól mennek a
dolgok. A válságok idején a külföldi cégek a leányvállalatoktól
vonnak el forrásokat, vagy egyszerűen leépítik őket, az ottani
munkaerővel együtt. Ez a jelenség az elmúlt években a NyugatDunántúli régióban is megfigyelhető volt (Philips, Flextronics,
ZA-KO, Styl, Marc stb). Bár a gyárbezárások miatti elbocsátások
még nem ütötték meg a kritikus mértéket, a jövőre nézve
mindenképpen figyelmeztető jelként szolgálnak, és a nagy
külföldi társaságokra építő növekedési modell átgondolására
sarkallnak.
Egyértelmű az is, hogy a külföldi tőke csak akkor jön, ha
különböző kedvezményekben és támogatásokban részesül,
amiket végül is a magyar kormány fizet ki.
A nagy nemzetközi cégek megtelepedésére alapozott
növekedési modell egyik alapfeltétele az alacsony bérszínvonal.
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GYŐR-MOSON- SOPRON MEGYE
Területe: 5581,71 km²
Lakossága: 451 ezer (2012)
Székhelye: Győr (lakossága: 128 ezer)
Politikai sajátosság:
 A megye egyik településén, Dunasziget községben
önkormányzati képviselőként tevékenykedik Belovitz
Károly.
 Az ország egyik legfejlettebb megyéje, igen jelentős
külföldi beruházások színhelye.
 A politikai élet meghatározó ereje a Fidesz-KDNP.

Munkáspárti szervezet:
Elnök: Belovitz Károly
E-mail: gyormosonsopron@munkaspart.hu
Postai cím: 9225 Dunasziget, Cikola út.61
Honlap: http://gyor-moson-sopron.munkaspart.hu
A jelenlegi magyar bérek nagyon alacsonyak, és sok esetben nem
biztosítják a dolgozók normális megélhetését. Ezek az alacsony
bérek is azért maradhatnak fenn, mert egyrészt a kormány az
új Munka Törvénykönyvével jelentősen korlátozta a dolgozók
harci lehetőségeit, másrészt maguk a szakszervezetek is eddig
meglehetősen passzív magatartást tanúsítottak.
Tény az is, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban megtelepült
nagy cégek alapvetően olcsó munkaerőre alapozott összeszerelést
végeznek. Minden ellenkező kormánypropaganda ellenére
az igazság az, hogy a külföldi tőkések jórészt szigetszerűen
működnek, jelenlétük és tevékenységük stimuláló hatása nem
kellően érvényesül a helyi gazdaságban. A Dunántúli régió
vállalkozásainak közel 70%-a olyan hazai, főként kisméretű cég,
amelynek alacsony az árbevétele, minimális K+F erőforrásokkal
rendelkeznek, és saját maguk is elmaradottnak tekintik az
innovációs szintjüket. Magyarán: a külföldi tőke nem segíti a
magyar kis- és középvállalkozások fejlődését.
ÉLET A NYUGATI HATÁRON
Győr-Moson-Sopron az egyik olyan magyar megye, amelynek
lakossága a szocializmus idejéhez képest nem csökkent, hanem
nőtt. 1980-ban 429 ezren laktak itt, mostanság a lakosság
száma meghaladta a 451 ezret. Ennek oka azonban nem az,
hogy az átlagosnál több gyermek születne. A fő ok az, hogy a
jobb élet, a biztosabb munka reményében sokan települnek ide
az ország más térségeiből. Az olcsóbb árak még Szlovákiából
és Ausztriából is vonzanak lakosokat. 1990 és 2011 között a
megyére az ország egészéhez hasonlóan az öregedés jellemző.
A megye gazdaságában elsősorban a külföldi befektetőknek
köszönhetően meghatározó szerepet tölt be a gépipar. Az
iparban foglalkoztatottak száma 2012 első negyedévében 47,5
ezer fő volt, alágazatai közül is kiemelkedik a járműgyártás,
mely területen dolgozók aránya az előző év azonos időszakához
képest 14%-kal 16,2 ezerre növekedett.

A mezőgazdaság szerepe gyors mértékben visszaesett. A
megyében 1995-ben a bruttó hazai terméknek még 8,7%-át
adta a mezőgazdaság, 2000-ben 4,1%-át, 2009-ben pedig
3,6%-át. A megye GDP-jének 49,1%-át állították elő a
szolgáltatások.
A foglalkoztatás szerkezetében jelentős változások
következtek be az elmúlt évtizedben. Habár Győr-MosonSopron az ország egyik legjobban iparosodott térsége, a
foglalkoztatás szerkezetében erőteljes elmozdulás figyelhető
meg a szolgáltatások irányába. 2000-ben az alkalmazásban
állók 48,1%-a dolgozott a tercier szektorban, ami több mint 10
százalékponttal maradt el az országos átlagtól. 2005- ben már
54,2%, 2010-ben pedig 61,3% volt a szolgáltatási szektorban
alkalmazottak aránya, mely már csak 8 százalékponttal marad
el az országos átlagtól.
A munkanélküliség a megyében másként jelentkezik, mint
az ország más területein. 2012 júniusában 9 ezer fő alá került
a munkanélküliség. A munkanélküliségi ráta 4,6%-os értéke
ugyanakkor jelentősen az országos átlag (11,9%) alatt marad.
Győr-Moson-Sopron megye munkanélküliségi rátája a megyék
viszonylatában hosszú ideje a legalacsonyabb.
Az álláskeresők 41,6%-a volt férfi, míg 58,4%-uk nő. Arányuk
az elmúlt hónapokban változatlan maradt. A megyében hosszú
ideje magasabb a női munkanélküliek aránya a regisztrált
álláskeresők között.
A megye lakosai közül nagyon sokan járnak át dolgozni
Ausztriába, ami tovább javítja a foglalkoztatottságot. A
munkanélküliség alacsony, ugyanakkor igaz, hogy a mai
pályakezdő előtt nem sok választási lehetőség marad: külföldi
munka vagy nehéz, alulfizetett, gyakorta megalázó munka
valamelyik multinál.
A megyében a lakosság életszínvonala magasabb, mint
az ország más területein. A vásárlóerőt tekintve a megye
Budapest, Fejér megye és Komárom-Esztergom megye után a
harmadik helyen áll. Az Internet-előfi zetések számát tekintve
a megye az elsők között van, és meghaladja az országos
átlagot. Az életszínvonal a 2008-as válság nyomán érezhetően
csökkent. Győrben, Mosonmagyaróváron elmaradtak
az osztrák vendégek, visszaesett az idegenforgalom, a
vendéglátás, a kiskereskedelem, s ez éreztette hatását az
emberek életszínvonalán is.
A születéskori várható élettartam Győr-Moson-Sopron
megyében a 2000. évi adatot alapul véve a férfiak és a nők
születéskor várható átlagos élettartama egyaránt emelkedett,
2010-ben a férfiaké 71,98 év, mely meghaladja mind az országos
(70,50), mind a régión belüli átlagot (71,1). A Győr-MosonSopron megyei nők születéskor várható átlag élettartama több
mint 6 évvel múlja felül a férfiakét.
A halálozás főbb halálokok (betegségcsoportok) szerinti
megoszlása az országos trendet követi. A megye halandósága
az országos átlagnál kedvezőbb, csökkenő trendet mutat,
azonban a kép közel sem egységes. Egyes halálokok alakulása
kifejezetten kedvezőtlen trendet mutat (női daganatos halálozás),
egyes kistérségek lakossága több szempontból is fokozott
kockázatúnak tekinthető. A megye lakosságának közel harmada
szűrhető daganatos betegség miatt, minden tizedik ember
az elsődleges prevenció által befolyásolható megbetegedés
következtében hal meg.
A megye jelenlegi vezetése nagyszabású terveket dolgozott
ki a megye távlati fejlesztésére. Szó van a szélenergia
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FIDESZ MEGYE, DE MEDDIG?
A megye politikai életének meghatározó
tényezője a Fidesz-KDNP. A 2006-os
választásokon a területi listán a FideszKDNP 3 mandátumot szerzett, az MSZP
2-t. Az akkori 7 egyéni választókerületből
5-ben a Fidesz-KDNP nyert, Győr és
Mosonmagyaróvár lett az MSZP-é.
2010-ben a helyzet tovább módosult a
Fidesz-KDNP javára. 2010-ben a területi
listán a Fidesz 4, az MSZP 1 mandátumot
kapott, és új elemként megjelent a Jobbik
1 képviselői hellyel. A Fidesz szerezte
meg mind a 7 egyéni választókerületet.
A
2006-os
önkormányzati
választásokon a megyei közgyűlésbe
a Fidesz 26, az MSZP 12, az MDF 2
képviselőt küldhetett. 2010-ben a Fidesz
15, az MSZP 4, a Jobbik 2 mandátumot
szerzett. A városok zöme a Fidesz-KDNP
kezében van.

intenzív felhasználásáról, a Duna
vízenergiájának
hasznosításáról
csakúgy, mint az innovatív technológiák
elterjesztéséről.
Fontos
szerepet
szánnak az oktatás fejlesztésének. Az
elképzelések egyik gyenge pontja, hogy
továbbra is építenek a külföldi tőke
erőteljes bevonására. Másrészt, a megyei
tervek megvalósíthatatlanok, ha nem
történnek alapvető változások a magyar
vállalkozók támogatásában.

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT JELÖLTJEI
GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN
Győr-Moson-Sopron megye 01. OEVK (Győr)

Győr-Moson-Sopron 05. OEVK (Mosonmagyaróvár)

MILKOVICS ATTILA

NAGY ÁDÁM

30 éves, gyári munkás

26 éves, gyári munkás

Egyszerű, dolgozó munkásemberként
környezetében sokat tesz a dolgozó
emberekért. Jól ismeri Győr életét, a
dolgozók problémáit.
Két gyermek édesapja.

Rajkán él és dolgozik. Piarista általános
iskolát és gimnáziumot végzett.
Családjával együtt küzd a dolgozók
érdekeiért, a Munkáspárt politikájának
népszerűsítéséért.
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AKTUÁLIS

VÁLLALJUK KÁDÁR JÁNOST!
A Magyar Munkáspárt Elnöksége úgy véli, hogy Kádár
János a magyar nemzeti történelem kiemelkedő egyénisége
volt, hosszú éveken át Magyarország miniszterelnöke, egy
történelmi korszak meghatározó személyisége. Éppen ezért
sírjának gondozása a nemzet, és a mindenkori kormány
feladata, függetlenül attól, hogy ki hogyan vélekedik Kádárról
és a szocializmusról. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a mai
hatalom egyoldalúan elutasítja a múlt értékeit, és aligha
várható, hogy a sír méltó fenntartásáról gondoskodni fog.
A Magyar Munkáspárt a szocializmus és Kádár János

szellemi örökösének tekinti magát, ezért vállalja a Fiumei úti
Sírkertben lévő sírjának megváltását a következő 25 évre. A
Munkáspárt az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat megkezdte.
A Magyar Munkáspárt ennek érdekében országos gyűjtést
szervez a Munkáspárt tagjai és Kádár János minden tisztelője
körében.
A gyűjtés részleteiről és a további fejleményekről
tájékoztatjuk tagjainkat és barátainkat.
MAGYAR MUNKÁSPÁRT
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