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A MILLIOMOSOK
MINISZTERELNÖKE
A FIDESZ ÉS A MAGÁT BALOLDALINAK HAZUDÓ ÖSSZEFOGÁS IS
CSAK A TŐKE, A BANKOK ÉS A MULTIK ÉRDEKEIT SZOLGÁLJA.
ŐK ÁLLNAK MÖGÖTTÜK, NEM A DOLGOZÓ EMBEREK.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
ORSZÁGOS LISTÁNAK LENNIE
KELL!
Nos, elkezdődött, mármint a kampány.
Nem tudom, hogy vannak vele, de
szerintem nincs rá szükség. Mi olyat tud
mondani bármelyik párt is a kampány
néhány hete alatt, amit ne mondott volna
el az elmúlt négy év alatt? A kampány
azért kell, hogy a média- és reklámcégek,
a közvélemény-kutatók és általában a
polgári demokrácia más haszonlesői
jól megszedjék magukat, ráadásul
törvényesen.
Na, és talán még azért, hogy mindenki
összerázza a saját brigádját. Gyurcsány
kezdte a múlt hét szombatján, úgymond,
évértékelő beszédével. A magyar politika
ezt is az amerikaiaktól leste el. Nem
az a baj, hogy elleste, hanem az, hogy
olyan magyarosan csinálta. Az USA-ban
ugyanis az ország helyzetéről az elnök ad
jelentést. Nem az ellenzék, nem a jövendő
elnökjelöltek. Nem! Az elnök, és csak ő.
Talán éppen ezért van valami elegancia
és emelkedettség az amerikai elnökök
jelentésében. Nálunk bárki értékelheti az
ország helyzetét, ha van pénze kibérelni
egy nagytermet, és összecsődíteni
néhány száz fanatikus hívőt.
Gyurcsány a szó valódi értelmében
nem beszédet mondott. Látták már
színházban Gogol darabját, az „Egy őrült
naplója” című egyszemélyes művet? Na,
Gyurcsány produkciója átmenet volt
egy őrült naplója (ez már nem Gogol)
és egy kabaréjelenet között. Hangos
és egyszemélyes párbeszéd a jelenlegi
miniszterelnökkel. Csepelen találkoztam
egy 57 éves tanárnővel. Az iskoláját

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.
bezárták, őt meg sehova se veszik fel.
Meghallgatta Gyurcsányt, mert hátha
tud valami gyógyírt az ő bajára. Elmegy
ő a jó édesanyjába, mással szórakozzon,
ne velem! – mondta nekem, és aláírta a
Munkáspártnak szóló ajánlást.
Orbán is elmondta évértékelőjét.
Hát, mit mondjak? Én akkor mondanék
ilyen beszédet, ha el akarnám
veszíteni a választást. Nem a magyar
állampolgároknak szólt a beszéd, hanem
a Fidesz-híveknek. Nem az embereket
akarta
meggyőzni,
hanem
saját
csapatában erősíteni a hitet. 2010-ben
megcsináltuk a második rendszerváltást,
mondta, körülbelül olyan hangsúllyal,
mint Dionysius Exiguus római szerzetes,
aki 532-ben azt javasolta, hogy az
időt Krisztus születésétől számítsuk,
függetlenül attól, hogy a görögök, a
rómaiak, az arabok, a kínaiak tettek egyet
s mást már Krisztus születése előtt is.
Az átlag normális magyar ember tudja,
hogy 2010-ben semmilyen új rendszer
nem született, semmilyen új időszámítás
sem kezdődött, hanem egész egyszerűen
a tőkések egyik csapata vette át egy
másik tőkés csapat helyét.
Bár az egyik csepeli támogatómnak
éppen három-négy éve kezdődött új
időszámítás. A műszerész szakma
egyik speciális ága volt a szakmája,
sok éve ugyanott. Bezárták a gyárat.
Munkanélküliség,
fizetésképtelenség,
árverezés, utca. Ez az ő új időszámítása.
Van lakcímkártyája: Csepel, Központi
utca. Csakhogy ilyen utca nincs. Így
különböztetik meg a hajléktalanokat.
Pár hónapja még úgy tűnt, hogy
az antiszemitizmus kérdése nem lesz

választási téma. Nos, az lett! Sajnos! Ki a
felelős? A Fidesz! Minek kellett kitalálni,
hogy a német megszállásnak emlékművet
állítsanak? A fanatikus jobboldaliak
nyilván szóltak Orbánnak. Te, Vitya,
nem jó az, hogy Navracsics Tibi országvilág előtt elismeri, hogy Horthy keze is
benne volt a zsidók deportálásában. Most
állítjuk helyre a Kossuth teret, pont olyan
lesz, mint amilyennek Miklós bátyánk
látta, és akkor jönnek ilyen dehonesztáló
kijelentések. Nem jó ez, csinálj valamit!
Orbán csinált is, belement a megszállási
emlékmű őrült tervébe.
Innen tovább mindenki úgy reagált,
mintha áprilisban nem lennének választások. A Mazsihisz bejelentette, hogy
bojkottálják a holokauszt emlékév
magyarországi eseményeit. Izrael kormánya még rátett egy lapáttal: behívatták
az izraeli külügybe a magyar nagykövetet,
és rosszallásukat fejezték ki.
Világosan szeretném megmondani:
a Munkáspárt is elítéli a megszállási
emlékművet. Elfogadhatatlan az Orbánkormány makacs, buta ragaszkodása. De
nem tudom, senki sem veszi észre, hogy
a kormány is és ellenfelei is a Jobbik
malmára hajtják a vizet?
A kampánnyal elindult az aláírásgyűjtés
is. Mindjárt az első napokban láttuk, hogy
mások az emberek most, mint négy éve.
Erős a csalódottság, sőt az elkeseredettség, a
kilátástalanság érzése. Megjelent a félelem
is, ami eddig nem volt. A Kádár-rendszer
legsötétebb éveiben sem kellett úgy félni,
mint most, mondja az egyik zöldséges a
piacon. Ki meri nevét adni a pártoknak? Mi
lesz, ha baja lesz belőle? – kérdi.
De jöttek a jó hírek is. Nehéz a
gyűjtés, de harcosaink alkalmazkodnak
a helyzethez. Ha nem megy a lakásról
lakásra járás, odamegyünk a munkaügyi
hivatalhoz, vagy kimegyünk az utcára.
Én is ezt tettem Csepelen. Sokat kell az
utcán állni, de meglesz az eredménye.
Van még egy hetünk. Sehol se adjuk
fel, elvtársak! Az országos listának meg
kell lennie! Ezt várják tőlünk azok, akik
számára mi maradtunk az utolsó remény.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Budapest fasizmus alóli felszabadulása alkalmából
megemlékezést tartott a Magyar Ellenállók és Antifasiszták
Szövetsége (MEASZ). A rendezvényen vörös zászló nem
volt, az EU himnusza viszont elhangzott.
Munkáspárt: A történelemhamisítás nem csupán a Fideszről
mondható el. A szocliberális oldal is él vele. Nem akarjuk
az MSZP-s választási kampányba beszálló Hanti Vilmos
MEASZ elnök urat elkeseríteni, de 1945-ben a szovjet katona
nem az EU-integrációért, és nem az EU által elfogadott európai
szabadságért harcolt. A fasiszták ellen harcolt, és nem utolsó
sorban a szocializmusért. A MEASZ ünnepsége enyhén szólva
is kegyeletsértő, és mutatja azt a szellemi válságot, amiben
a MEASZ sajnálatosan van. Az ünnepség végén elénekelt
EU-himnusz mindennek a teteje volt. Ne csodálkozzon a
MEASZ, hogy a Munkáspárt későbbi rendezvényen jóval
többen voltak, mint az ő sokpárti ünnepségükön.
2. A jobbikos Gaudi-Nagy Tamás múlt csütörtöki napirend
utáni felszólalását követően ismét eltávolította a parlamenti
ülésteremben található európai uniós zászlót. A képviselő, aki
délelőtt kidobta a lobogót a Parlament ablakán, ezúttal a WCbe vitte azt.
Munkáspárt: A Jobbik képviselője kidobta az EU-zászlót a
parlament ablakán. A Jobbik a magyar parlamentből kidobja
az EU-zászlót, képviselőik az EU parlamentben meg felveszik
a havi több mint 2 milliós fizetést. Képmutatás, csalás a
javából! A Jobbik csak hangoskodik, valójában nem akar
kilépni az EU-ból. Nem a zászlót kell kivinni a parlamentből,
hanem Magyarországot az EU-ból. Ezt akarja a Munkáspárt.
A Jobbik nem akarja megváltoztatni sem a kapitalizmust,
sem az EU-t. Egész politikája ezért zsákutca.
3. A közbeszerzésekre fordított kiadás 20-25 százalékát
megspórolhatnánk a korrupció kiiktatásával, tehát 2012ben akár 325 milliárd forintot spórolhattunk volna. Martin
József Péter, a Transparency International Magyarország
ügyvezetője szerint nincs valódi verseny a közbeszerzések
terén az EU számos tagállamában, Magyarországon például
a közbeszerzések felében csak egy ajánlattevő vesz részt. Az
is problémás, hogy bizonyos értékhatár alatt az ajánlattevők
maguk dönthetik el, kit hívnak meg a közbeszerzésre, és az
összeférhetetlenségi szabályok sem egyértelműek. Annak
sincs szankciója, ha a közbeszerzési adatok nem publikusak,
és sok a titkosított közbeszerzési eljárás is.
Munkáspárt: Az elmúlt 25 évben sok szinonimát tanultunk.
Privatizáció, tanácsadás, közbeszerzés. Mit jelent? Lopást.
Pártoktól függetlenül kell elszámoltatni őket.
4. Miközben a kormány továbbra is lebegteti a devizahiteles
csomagot, és a jogi helyzet tisztázására vár, a lakossági

hiteleknél újabb rekordot döntött a nem teljesítő hitelek
aránya. 2013 végén a hitelek 18,8 százalékát nem törlesztették
a háztartások.
Munkáspárt: Lehet, hogy a „szép számok” arányában
Magyarország jobban teljesít, de a hétköznapi életben ez mit
sem jelent. Mehet jól a multinak, ha a munkanélküli nem tud
mit letenni az asztalra. Vagy a nyugdíjas, a diák, a közmunkás.
Az óriásplakátok kampányhősei nem tudják, mennyibe kerül
a kenyér. Akinek nem jut rá, tudja! Velük kell foglalkozni!
5. Tovább csökkentek a tévés reklámbevételek tavaly
Magyarországon. A visszaesés hat százalék volt az előző
évhez képest, a teljes televíziós reklámtorta így 45,6 milliárd
forintra zsugorodott.
Munkáspárt: Alapvetően, ha a reklámtorta 0 százalékra
csökkenne, akkor sem lenne semmi baj. Mármint a
társadalmat, s nem a közgazdászokat tekintve. Így is kevés
nézhető műsort sugároznak a csatornák, ráadásul abból élnek,
hogy az emberekkel „valamit meg lehet etetni”. Talán tennének
valamit a minőségi szolgáltatásért, a látogatottságért. Kár,
hogy a profit dönt.
6. Több elismert pedagógus, vezetőtanár tiltakozik a
pedagógusminősítések rendszere ellen. Nyílt levelükben azt
írják, hogy nem töltik fel tanári portfóliójukat, ami ahhoz
szükséges, hogy a pedagóguséletpálya-modell „Pedagógus
I” kategóriájából a „Pedagógus II”-be léphessenek. Nyílt
levelükben azzal indokolják döntésüket, hogy a minősítési
rendszer igazságtalan és méltánytalan – elsősorban a pályájuk
harmadik harmadában lévő, idősebb pedagógusok számára.
Munkáspárt: A „portfólió” ötlete is diszkriminatív és megalázó.
„Bizonyítsd be, hogy pedagógus vagy!” – közlik mindenkivel,
aki akár évtizedek óta áll a katedrán. Nyisd ki az adatbázist!
A XXI. században vagyunk. Kampánycélokra jó a
diákmunkás? Ha valahol valamit elmulasztottak regisztrálni,
erre is alkalmazni lehet. A tanárok múltja eléggé átlátható.
A tanár tanítson, szükség van rá.
7. Egy újabb szinten, az úgynevezett belépőfokon is lehet majd
államilag elismert nyelvvizsgát tenni a nyelvvizsgáztatásról
szóló kormányrendelet módosítása értelmében, amely kedden
jelent meg a Magyar Közlönyben.
Munkáspárt: Ennél nagyobb butaságot régen hallottunk.
Az alapfokú nyelvvizsga is nagyjából arra jó, hogy valaki
bemutatkozzon, és útbaigazítást kérjen. Arra semmiképp
sem alkalmas, hogy az adott helyen munkát vállaljon.
Megtévesztő és helytelen embereket azzal áltatni, hogy
„beszélnek” bizonyos nyelveken, mikor nem is. Igaz: ők
rizikóznak. Az államnak ez… Megúszás.
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ÚJABB CSALÁDOK AZ UTCÁN
AZ ÖNKORMÁNYZATNAK OLCSÓBB, HA NEM ADJA KI A BÉRLAKÁST
Több száz ember kerülhet utcára a salgótarjáni „városrehabilitáció” keretében, melynek során komfort nélküli, szociális
lakásokat dózerol el a városvezetés. Nem csak a jogcím
nélküli lakókról van szó, hanem azokról a bérlőkről is, akik
rendesen fizetik a rezsijüket, a magasabb komfortfokozatú, de
drágább lakásokra viszont már nincs pénzük. A kiköltöztetést
valamennyien fenyegetésként élik meg, Ha nem adják ki a
bérlakásokat, az olcsóbb, mintha kiadnák – nagyjából így
indokolta a hvg.hu-nak az önkormányzat, miért nem nyithatja
egybe a háromgyerekes Józsa Mónika és családja az önerőből
felújított 30 négyzetméteres bérlakásukat a mellettük álló üres
lakással. Józsáék az acélgyárhoz vezető külvárosi Salgó úton
laknak. A bővítési kérelmükre adott válaszlevél záró soraiból
tudták meg: az önkormányzat nemhogy a bővítéshez nem járul
hozzá, de még a meglévő lakásra szóló bérleti szerződésüket
sem hosszabbítja meg. Egyelőre másik lakást sem ajánlottak
fel nekik. A családnak az elmondásuk szerint se bérletidíjhátraléka, se közüzemi tartozása nincs, így értetlenül állnak a
szerződésbontás előtt. Esetük azonban korántsem egyedi.
A tőkés hatalom megint hozza a formáját. Lakást, megélhetést,
tisztességes életet ígér, és ezzel szemben a teljesen ellehetetlenült
embereket simán az utcára hajítja. Akkor, amikor a térség
vezet a munkanélküliségi rátában, az önkormányzat nem talál
módot a lakások felújítására szervezendő közmunkára. Illetve,

NAPLOPÓK ÜLNEK A
PARLAMENTBEN!

Csak magukért élő naplopók ülnek most az Országgyűlésben, április hatodikán ezek helyett kell a
Munkáspárt jelöltjeire szavazni, akik tisztességes,
becsületes dolgozó emberek – mondta Thürmer
Gyula Debrecenben. Bármit is mond a kormány,
ma nem dolgozhat Magyarországon mindenki, aki
dolgozni akar. A Munkáspárt azért küzd, hogy legyen
mindenkinek biztos munkája, biztos jövője – emelte
ki Thürmer. „Ebben az országban még most is sok
pénz van, meg kell változtatni a rendszert: fi zessenek
a gazdagok!” A pártelnök bemutatta Kozma Attilát,
aki közmunkásként fog indulni a választásokon.
A debreceni 1-es körzet jelöltje lesz.

dehogynem talál. Jó szokása szerint kipenderíti a fészkükből
az ellehetetlenült védteleneket, és – jellemző formában –
ablakfalazással töltetik a közmunkásokkal a drága időt. Pedig
ha ezeket a dolgos perceket szervezett munkává tennék, a
felújításra fordítanák, akkor a közmunkának értelme volna.
A fizetni képtelen lakó környezetét emberivé tevő munkájával
lényegében ledolgozná a fizetendő adósságát, és valamelyest
hasznosulna az ugyan kismértékű, de akkor is állami-közösségi
vagyon.

MEGVÉDTÜK KÁDÁR JÁNOS SÍRJÁT!
A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság többségi
döntéssel védettnek minősítette Kádár János síremlékét.
Az elmúlt napokban sok ezren ajánlották fel segítségüket,
miután ismertté vált, hogy a Munkáspárt kész megváltani
Kádár János sírhelyét. Köszönjük a Munkáspárt tagjainak,
minden Kádár János emlékét tisztelő honfitársunknak
támogatását és felajánlását! Az elmúlt napok is megmutatták,
hogy az idősebbek emlékeznek Kádár Jánosra, és mindarra,
amit úgy hívtunk: szocializmus. Többségük tudja, még
ha nem is meri kimondani: vesztesek vagyunk, egy jobb
világot vettek el tőlünk. A középgenerációk képviselőiből
sokan mondják: szüleink élete más volt, de könnyebb volt.
Ma sokkal több munkával sem lehet szüleink életszínvonalát
elérni, feltéve persze, hogy van munkánk. A Munkáspárt
megelégedéssel nyugtázza a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti
Bizottság döntését. A nép szavának, szavunknak ereje van!
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BIZTOS JÖVŐT, MUNKÁT BÉKÉSBEN!
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN,
A DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL
A Munkáspárt minden békési választókerületben indít képviselő-jelölteket. A megye a rendszerváltás nagy vesztese, a
külföldi tőke, az őt kiszolgáló MSZP és Fidesz a szó legszorosabb értelmében kizsigerelte. Igazi változást csak a Munkáspárt
akar: kiemelt állami segítséggel mindenki számára teremtsünk munkát, biztos jövedelmet! Békés legyen újra Magyarország
éléskamrája!
A VIHARSAROK
Orosháza, Békéscsaba, Mezőkovácsháza és Mezőhegyes és
környéke. A Viharsarokban járunk. „A síkság minálunk a
lényeget és a távlatot tekintve: mindörökre Petőfi földje marad”
– írta Féja Géza 1937-ben. „Alig van tájunk, ahol annyit
keresett, szenvedett és vérzett volna az élet” – tette hozzá.
Kevés gazdag és sok szegény világa volt ez. A sokat emlegetett
Horthy-rendszerben Magyarországon mintegy 600 ezer cseléd
dolgozott a mezőgazdaságban. A napszámosok száma pedig
majd másfélmillióra rúgott. Társadalom több mint a fele, 4-4,5
millió ember tartozott az alsó osztályokhoz. A békési falvak
lakóinak 75%-a kubikos és napszámos volt. A 20. század
első évtizedeiben Békés megyéből, s különösen Endrődről
vándoroltak ki a legtöbben Amerikába.
A szegénység ellen lázadni, harcolni kell! Tudták ezt már a 19.
században is. Így vált a Viharsarok a magyar agrármozgalmak
központjává. A tőkés hatalom elleni harc vérrel járt. 1891. május
1-jén Orosházán a dolgozók tüntetésének csendőrsortűz vetett
véget. Békéscsabán 1895-ben lőttek a tömegbe a csendőrök, s ki
ne emlékezne az 1935-ös endrődi sortűzre?
Itt van Battonya, az első felszabadított magyar település,
amelynek életét megváltoztatta a felszabadulás és a szocializmus.
De 1945 megváltoztatta a Viharsarok életét is. A parasztember
előtt új távlatok nyíltak. A szocializmus esztendeiben a magyar
parasztság munkájával világszínvonalra emelkedett a magyar
mezőgazdaság. Új agrárértelmiség született, akik közül sokan
a cselédsorból emelkedtek ki, és váltak termelőszövetkezetek,
állami gazdaságok megbecsült vezetőivé.
A TŐKÉS RENDSZERVÁLTÁS
NAGY VESZTESE
Békés megye az ország déli, délkeleti részén helyezkedik el.
Itt megvan minden, ami a gazdaság fejlődéséhez, az emberek
boldogulásához kell. A megyének vannak ásványkincsei,
szénhidrogének, termálvíz. De bőséggel van a jövő fontos
energiaforrásából, a napenergiából is.
Arany János szavaival élve, van itt „folyó és földje jó, legelőin
fű kövér”. A megye talajainak kétharmada a kifejezetten
termékeny típusba tartozik. Ideális terület a mezőgazdasági
termelésre. Békés megye az elmúlt évszázadokban mindig
vezető szerepet játszott a magyar gabonatermesztésben és
feldolgozásban. Magyarországon ezen a tájon termett, és terem
ma is a legjobb minőségű búza.
Gazdag a kultúrája. Saját színháza van, s olyan nagyszabású
hagyományos rendezvények tették ismertté a megyét, mint
a Csabai Kolbászfesztivál, a Gyulai Pálinkafesztivál, a

Gyomaendrődi Sajt és Túró Fesztivál. Békés megye az ország
egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye is.
Békés történelmének legsikeresebb szakaszát éppen a
szocializmus évtizedei jelentették. Miért? A szocializmus
megteremtette azokat a feltételeket, amelyek között a magyar
paraszt a legtöbbet tudta kihozni a magyar földből. Ezt
jelentették a termelőszövetkezetek és a hozzájuk kapcsolódó
háztáji gazdaságok. A fejlett mezőgazdaságra ráépült a saját
nemzeti élelmiszeripar. Mindez együttvéve munkát adott Békés
lakosainak, és biztos jövőt biztosított a magyar falunak. Békés
Magyarország éléskamrája volt.
A teljesség igénye nélkül csak néhány példa! A szocializmus
éveiben Békés állította elő a gyulai kolbász felét, a száraztészta
egyharmadát, a vágott baromfi 20 százalékát. Orosháza és
környéke nagyhatalommá vált a libamájtermelésben. Az 1980-as
években 700 tonna libát és 50-60 tonna libamájat forgalmaztak.
Az orosházi Barnevál a szocializmus idején a környék 62
termelőszövetkezetéből és 7 állami gazdaságából szerezte be
a nyersanyagot, 720-750 vagon baromfit és 42-45 millió darab
tojást. A gyár 30 országba exportálta termékeit. Ma ez már
„csak” a múlt.
A tőkés rendszerváltás azt „eredményezte”, hogy a
termelőszövetkezeteket feloszlatták, s ezzel együtt megszűnt
a háztáji gazdálkodás alapja. Nem véletlen, hogy a békési
portákról eltűntek a hízók, de még a csirkék is. A föld
jelentős része magántulajdonba került, a föld felaprózódott.
A mezőgazdaságból megélni legfeljebb néhány tőkés
nagyvállalat tud, ami viszont kevés embernek ad munkát.
Az élelmiszeripari üzemek egy részét megvették a külföldi
tőkések, más részét tönkretették.
A rendszerváltás után a sarkadi cukorgyárat – hasonlóan más
cukorgyárakhoz – privatizálták. 1996-ban megvette egy osztrák
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cég, és 1998-ban bezárták. Csak itt
239 dolgozó maradt munka nélkül.
A Békéscsabai Konzervgyár a
szocializmus évei alatt született és
vált a magyar konzervipar egyik
fellegvárává.
Modern gépekkel,
DELMET,
BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVE
berendezésekkel gyártottak többek
!
között alma- és paradicsomsűrítményt,
BIZTOS JÖVŐT MINDENK INEK
teljesen
automatizált
vonalon
ismét
ye mezőgazdaságát! Legyen Békés
száraztésztát,
valamint
a
 Hely re kell állítani Békés meg
ni a
ven
kell
e
kézb
yar
mag
érdekében
konzerv
profilban
zöldborsó,
Magyarország éléskam rája! Ennek
!
kukorica konzerveket, befőtteket,
kereskedelmet és az élelmiszeripart
r,
asági programokat a megyei építőipa
gazd
mi
álla
y
savanyúságokat, szárazbabot, és
nag
 Az állam indítson
ketchupot is. Sorsa a privatizálás lett.
élelmiszeripar fejlesztésére!
és
szükség, amely a magyar mik róA francia Bonduelle vette meg. Jóval
 Olyan gazdaság politikára van
!
eket
terh
köz
és
kat
adó
ó
that
b és kiszámí
kevesebb embernek ad munkát, mint
kisvállalkozásokat segíti. Alacsonyab
helyi
t kell létrehozni, támogatva a
az egykori gyár.
 Valóságos idegenforgalmi ipar
Az Orosházi Üveggyár hazánk
vállalkozásokat!
biztos
t a megyében! Minden kinek legyen
legmodernebb
és
legnagyobb
 Fel kell számolni a szegénysége
tése!
kapacitású
üveggyáraként
épült.
jövedelme, emberhez méltó megélhe
yen
aradott területek felzárkózását. Leg
elm
az
k,
Az országban elsőként itt vezették
alva
kisf
 Elő kell segíteni a
en!
yéb
meg
a
ütt
den
min
ő
hozzáférhet
be
a
legkorszerűbb
építészeti
az Internet ingyenes és tech nikailag
a
számára hozzáférhető! Növelni kell
ki
den
min
en
üveg, a Hungaropán gyártását. A
legy
 A tudás, az oktatás
.
erősíteni Békés megye értelmiségét
rendszerváltás után az Owen-Illinois
tudásigényes mun kahelyeket, meg kell
tása,
zségi állapot és az élet minőség javí
Inc. cég szerezte meg.
 Az egészségfejlesztés célja az egés
!
egészség ügyi ellátás legyen ingyenes
Gyulai Húskombinát a szocializmus
valamint az egészség védelme. Az
ni
ádorvosok számát, meg kell olda
egyik büszkesége volt. A rendszerváltás
A megyében növelni kell a csal
t.
bővíteni kell az orvosi szolgáltatásoka
után a kínlódás évtizedei következtek,
utánpótlásukat! A kistelepüléseken
i
os helyzetű, távol eső települések lakó
majd felszámolták. Az egykori üzem
Lehetővé kell tenni, hogy a hátrány
si kórházakba.
halvány árnyéka az, amit 2013-ban a
kedvezményesen utazhassanak a váro
lekedési
kell bekapcsolni az ország köz
városi önkormányzat megvásárolt.
 Békés megyét autópályával
vonattal
y
hog
,
kell
ani
osít
bizt
számára
A békéscsabai Mezőgép 1948-ban
rendszerébe. A megye minden lakosa
t el tudja intézni ügyeit a megye más
jött létre. Az 1980-as években már
vagy autóbusszal utazva egy nap alat
az USA-ba és az EU-ba exportált
településein.
is életét!
kukorica betakarító adaptereket.
 Fejleszteni kell a megye kult urál
1991-ben részvénytársaság lett belőle,
s ma már mint a Linamar Hungary
működik. A Linamar egyébként
kanadai cég, és élén egy Frank Hasenfratz áll, aki 1935-ben munkákkal, önellátással próbálja fenntartani a családot. Nagyon
sokan már hosszú évek óta munkanélküliek, és már nem is
éppen kis hazánkban született.
reménykednek abban, hogy valaha biztos munkájuk lesz. A
ILYEN ÉLETRE VÁGYOTT
városokban sem könnyű a helyzet, a falvakban azonban sokszor
A BÉKÉSI EMBER?
katasztrofális.
A munkanélküliség óriási kiszolgáltatottságot szült. Az
A rendszerváltás súlyos következményekkel járt az emberek emberek minimálbérért, sőt gyakran kevesebbért hajlandóak a
életére. A szocializmus évtizedeiben 460-470 ezer lakosa volt legnehezebb, legártalmasabb munkákat is elvállalni. Élni kell!
a megyének. Békés megye népessége a két utolsó népszámlálás
Az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében Békés
között 9,5 százalékkal – országosan a legnagyobb arányban hátulról a 3. helyen található, a dél-alföldi régiónak a sereghajtója,
– tovább fogyott, így 2011-ben nagyjából annyian éltek a az országos átlagnak mintegy 55,3 százalékával. Békés megye
megyében, mint a 19. század végén. Ez azt jelenti, hogy a megye az utolsó előtti helyen áll a lakosság vásárlóerejét tekintve.
lélekszáma egy – a megye második legnépesebb városa - Gyula
A hivatalos nettó átlagkereset 2013-ban 108 ezer volt. Ez közel
nagyságú város népességét is meghaladó mértékben csökkent az 50 ezer forinttal marad el az országos átlagtól. Más szóval ez azt
elmúlt évtized során.
jelenti, hogy a tőkés kizsákmányolás nagyobb fokú Békésben,
Az okok egyszerűek. Aki tud, elmegy máshova. Nincs biztos mint másutt az országban.
munka, nincs biztos megélhetés. Aki itt marad, hiszen mindenki
Új lakáshoz jutni álomszámba megy. A fiatalok kivárják,
nem mehet el, nehezen vállal több gyereket, hiszen miből tartaná amíg megöröklik szüleik házát vagy lakását, vagy vállalják az
el őket? A megye lassan az idős emberek országa lett.
összeköltözés gondjait. Az 2000-es évtized első felében éves
A hivatalos munkanélküliség 10-14 százalék, de mint átlagban Békés megyében 650 lakás épült, miközben a 2001.
mindig, a statisztika most is csal. Nagyon sok munkaképes korú évi lakásállomány 165 ezerre volt tehető. 2006-2008 között
asszony nem jelenik meg a munkaerőpiacon, hanem a ház körüli éves átlagban még mindig közel 600 lakást vettek használatba a
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megyében, miközben a lakásállomány 167,6 ezerre növekedett.
2009-2011 között az éves lakásépítések száma előbb 350re, majd 300 alá, végül 200-ra mérséklődött, s az időközben
bekövetkező avulások miatt a lakásállomány alig lépte túl a 168
ezret. A megyében 2012-ben összesen 141 darab új lakás épült.
2013-ban már csak 125.
Megváltozott a megye arculata is. Korábban a nagy falvak
és a hagyományos mezővárosok jellemezték a megyét. Az
elmúlt évtizedekben a több ezer lakosú falvak szinte eltűntek, s
helyüket az aprófalvak vették át.
Az elvándorlás, a szegénység együttesen eredményezte azt
is, hogy az értelmiség kikopik a megyéből. Békés megye a
népességének képzettségi szintje alapján a megyei rangsorban
kedvezőtlen helyet foglal el. Az érettségizettek aránya
országosan – Somoggyal egyezően – a hatodik legalacsonyabb,
a diplomásoké pedig – megelőzve Nógrádot – az utolsó előtti
helyre elegendő.
A mai világ nem képzelhető el Internet nélkül. Békés
megyében az Internet előfizetések száma az országos átlagnál
lényegesen gyorsabban emelkedik, de még így is a megyék
sorrendjében az utolsó előtti helyen áll. A békésinél rosszabb
Internet-ellátottság csak Szabolcsban van.
Békés megyében az emberek egészségi állapota rosszabb,
mint az országos átlag. A megye népességének halandósága
nagyobb az országosnál, amiért elsősorban a keringési rendszer
betegségei okolhatók. E betegségcsoport okozta halálozások
előfordulása ugyanis a megyében lényegesen gyakoribb.
Békés megyében jelenleg 198 felnőtt háziorvosi és 57 házi
gyermekorvosi körzet található, melyek közül tízben, illetve
ötben tartós helyettesítéssel oldják meg az ellátást. Az egy
háziorvosra jutó lakosságszám 1508 fő, ami enyhén alacsonyabb
(1548) az országos átlagnál. Az egyes kistérségek adatai azonban
lényeges szóródást mutatnak. A mezőkovácsházi térség 1294 fős
átlagos létszáma majd 350 fővel (20%-kal) alacsonyabb a gyulai
térség 1641-e értékénél. A megye hat településén mindösszesen
2479 kórházi ágy működött 2010-ben. Az ágyak száma a 2007es ágyszám-felülvizsgálat hatására lecsökkent és szerkezetében
is átalakult. Lényegesen nőtt a krónikus és csökkent az aktív
ágyak száma.
Békés megyében a népszámlálás adatai szerint a lakosság
alig 2,01%-a vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak,
ami alatta marad az országos átlagnak (3,6%). A népszámlálási
adatok szerint a megye legnagyobb számú kisebbsége a
szlovákság és a cigányság (1,3%), amit a román (0,8%), majd
a német (0,24%) nemzetiség követ. E nemzetiségeken túl
délszlávok (0,1%) élnek még említhető számban a megyében.
JÖVŐ, DE MILYEN?
Mint minden megyében, Békésben is elkészültek a távlati
fejlesztési tervek. Ezek szerint 2030-ra „Békés megye értékeinek
megtartásával, alkotó-, innovatív megújításával Magyarország
élelmiszergazdaságának motorja, fenntartható mintatérsége, a
hazai megújuló agrárium szervező ereje kíván lenni”. Ennek
érdekében javítani kell a megyében élők életkörülményeit,
fenntartható gazdasági és társadalmi viszonyokat kell teremteni
és javítani kell a foglalkoztatást.
Mindenki megérti, ha kételyeink vannak. A rendszerváltás
óta eltelt 25 évben a helyzet nem lett jobb, hanem romlott.
Ismerve az ország általános helyzetét is, kétséges, hogy a
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következő 16 év alatt a tőkés rendszer fenntartása mellett
elérhetőek az említett célok.
Vegyük mindjárt a vállalkozásokat! A rendszerváltás után
gomba módra szaporodtak a vállalkozások. Sokan ebben látták
a túlélés lehetőségét. 2002 óta azonban csökken a vállalkozások
száma, mert az embereknek nincs pénzük, nem vásárolnak,
miből élne meg egy kisvállalkozás? 2008-ban például 2038 új
céget alapítottak, de 2202 szűnt meg, míg 2009-ben az 1607
alapításra 1857 felszámolás vagy végelszámolás jutott. 20112012 során több vállalkozás szűnt meg, mint bármikor korábban.
Amíg a magyar kormány nem támogatja a magyar mikro- és
kisvállalkozókat, és nem korlátozza a külföldieket, a magyar
vállalkozások nem válhatnak a fejlődés motorjává.
Lehet az ipar a fejlődés alapja? Lehetne, csakhogy!
Békés megyében a nagyarányú agrártermelésre viszonylag
nagykapacitású feldolgozóipar települt. A rendszerváltás épp
ezen a kettő területen hozta a legnagyobb válságot, mely a
megye fokozatos lemaradását eredményezte. A mezőgép ipar,
a textilipar, az élelmiszeripar a privatizáció következtében
leépült. Az elmúlt 20 évben a leépülés következményeit csak
részben sikerült kompenzálni. A hazai vállalkozások top 500
listáján 2010-ben csak 3 Békés megyei vállalkozás szerepelt:
Linamar Hungary Nyrt., a Gallicoop Zrt., Guardian Orosháza
Kft. Ezek azonban külföldi cégek.
A megye nagy hátránya, hogy országos gyorsforgalmi út,
autópálya nem érinti, és nem túlságosan jók a megyei utak sem.
Jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy Békés megye
felzárkózása nem valósulhatott meg, sőt egyes mutatókban
leszakadása növekedett. Akar-e a mostani kormányzat végre
utakat építeni Békésben is?
A külföldi tőke csak korlátozottan érdeklődik Békés iránt.
A külföldi cégek tömeges érdeklődése a lokális befektetési
lehetőségek iránt az EU-csatlakozást követően le is csengett. Az
elmúlt években csökkent is a külföldi tőke jelenléte. A Békésben
létrehozott ipari parkok (pl. Békéscsabán, Gyomaendrődön,
Gyulán, Füzesgyarmaton, Körösladányban, Sarkadon, Szarvason,
Szeghalmon) nem húzzák ki a gazdaságot a gondokból.
Húzóágazat lehetne az építőipar, de csak lehetne. Békés
megye, mint láttuk, alig épít lakásokat, és egyre kevesebb
embert foglalkoztat az építőipar. A megoldást a nagy állami
lakásépítkezési programok jelentenék, de ezekről nincs szó.
Marad a mezőgazdaság. A megye gazdasági életében ma is
fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, bár az ágazat súlya a 90es években folyamatosan mérséklődött. A fokozatosan leépülő
nagyüzemi mezőgazdaság egyre kevesebb ember részére képes
munkát biztosítani. A foglalkoztatottak 80-as évek közepi 51
ezres létszáma 1990-re mintegy 37 ezerre, 1995-re alig több mint
10 ezerre, 2003-ra kevesebb mint 7 és fél ezerre csökkent. Ma
alig néhány ezer ember él meg a mezőgazdaságból. A helyzeten
csak az változtatna, ha a kereskedelem és a feldolgozóipar ismét
magyar kézbe kerülne. Ez teremtene biztos piacot a magyar
mezőgazdaságnak. Ez adhatna munkát több tízezer békési
embernek.
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Elvileg fontos fejlesztési lehetőséget jelent a kutatásfejlesztés, az innováció. Csakhogy Békés megye sem a kutatásfejlesztés, sem az innováció terén nem tudott érdemi fejlődést
felmutatni a 2000-es évtizedben, így az egyedi sikerek ellenére
továbbra is a hazai K+F+I szektor perifériáján helyezkedik el.
Ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország az EU27 K+F+I
piacán egészében is marginális szerepet tölt be, ez a megye
számára szinte bizonyosan lezárja a tudásalapú fejlődést, mint
domináns kitörési irányt. Ez a megállapítás egyébként hivatalos
dokumentumokban is szerepel, vagyis a megye vezetői is tudják,
hogy baj van.
A mai hatalom meglehetősen furcsa módon képzeli el az

emberi erőforrások fejlesztését, például az egészségügy jövőjét.
„A kor kihívásaira és az ellátottak valós igényeire reagálva
új, piaci alapú ellátási formák működtetési lehetőségeit kell
megteremteni.” Nos, szinte biztos, hogy az ilyen kapitalista
alapú egészségügynek csak vesztese lehet a békési ember. A
„piaci alapú ellátás” ugyanis csak annak jó, akinek pénze van.
Kié lesz a hatalom Békésben?
2006-ig a békési politikai élet meghatározó tényezője az
MSZP volt. A szocialisták ügyesen építettek a Viharsarok
munkásmozgalmi hagyományaira, a szocializmus pozitív
emlékeire, és sok ember hitte el, hogy az MSZP voltaképpen a
kádári szocializmus folytatója.
A 2006-os parlamenti választásokon a területi listán az MSZP
3, és a Fidesz is 3 mandátumot szerzett. Egyéniben azonban
az MSZP 5 helyet kapott, míg a Fidesz csupán 2-t. A megyei
közgyűlésben és az önkormányzatokban azonban már 2006-ban
kezdett megtörni az MSZP uralma.
2010-ben az MSZP elvesztette Békés megyét. A területi
listán a Fidesz 4 képviselőt juttatott a parlamentbe, az MSZP
1 főt. És 1 képviselővel megjelent a Jobbik is. Egyéniben mind
a 7 kerületben a Fidesz győzött. A megyei közgyűlésben 11
Fideszes ül, 4 fő MSZP-s és 3 Jobbikos.
2014 nagy kérdése, hogy a békési emberek nyomora és
elégedetlensége milyen irányba viszi el a politikát. Bekerül-e
25 év után a dolgozói érdekeket egyedül kifejező Munkáspárt
a parlamentbe? Vagy Békés népe belenyugszik a kapitalizmus
„megváltoztathatatlanságába”?

A MAGYAR MUNKÁSPÁRT JELÖLTJEI
BÉKÉS MEGYÉBEN
Békés 01. OEVK (Békéscsaba)

Békés 03. OEVK (Gyula)

BÁNHEGYI JÓZSEF

SZŐKE JÁNOS

72 éves, ny. út-híd és vízműépítő technikus
Hosszú évekig dolgozott a Békés Megyei
Vízművek Vállalatnál.
Korábban tagja volt a Békés megyei
önkormányzatnak. Jól ismeri a békési
emberek életét.
A Munkáspárt megbecsült tagja, korábban
megyei elnök, a Központi Bizottság tagja
is volt.
Békés 02. OEVK (Békés)

DÁVID ISTVÁN
72 éves, vállalkozó
Gyomaendrőd
közéletének
ismert
személyisége.
2013-ban
az
ő
kezdeményezésére a városi önkormányzat
engedélyezte emléktábla állítását a
cselédek emlékére.

52 éves, húsipari szakmunkás
Korábban a Gyulai Húskombinátban
dolgozott. Kötegyán község önkormányzatában képviselő. Több alkalommal
indult jelöltként országgyűlési és önkormányzati választásokon. A Munkáspárt
aktív tagja, korábban tagja volt a Központi Bizottságnak.
Békés 04. OEVK (Orosháza)

GÁL FERENC
50 éves, szakképzett állattenyésztő
A Pusztaföldvári Lenin Tsz-ben dolgozott
a rendszerváltásig. Majd a rendszerváltás
veszteseként, munkanélküliként, biztonsági őr tanfolyamot végzett. Egy biztonságtechnikai cégnél dolgozott vagyonőrként.
A Munkáspárt Békés megyei elnöke, a Központi Bizottság tagja.
Több alkalommal indult jelöltként országgyűlési és önkormányzati
választásokon. A megyei közélet ismert szereplője.

MAGYARORSZÁG
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BARANYA MEGYE NEM CSAK A MULTIKÉ!
Újra kell indítani a bányászatot, helyre kell állítani Baranya megye mezőgazdaságát! A kereskedelemnek és az
élelmiszeriparnak hazai kézben kell lennie! Ezek a Munkáspárt legfontosabb célkitűzései Baranya megyében. Ott, ahol a
külföldi tőke „megszállta” a jól működő vállalatokat, jórészüket kizsigerelve és bezárva.
A LEGIZGALMASABB MEGYE
Baranya az ország egyik legszebb, és ha lehet ezt mondani,
egyik legizgalmasabb megyéje. Történelmi városok egész sora,
Pécs, Mohács, Szigetvár ékesíti a megyét, de lépten-nyomon
visszaköszönnek a szocializmus évtizedei is, és nem csupán
Komlón, az egykori szocialista bányavárosban. Ki ne hallott
volna a Zsolnay-porcelánról? És persze a borok! Elég egyszer
megkóstolni a pécsi cirfandlit vagy a villányi kékfrankost, és
e szép borok életre szóló emlékké válnak. A baranyai ember
büszke, tudatában van, ami körül veszi. „Egész baranyai ember
lett belőle” – mondják, ha valakit dicsérni akarnak, mivel derék
emberré lett.
ERRE SEM KÖNNYŰ AZ ÉLET
Mintegy 388 ezer ember él a megyében, de sajnos, évről évre
kevesebben. 1994 óta mintegy 14 ezer fővel csökkent a lakosság
létszáma. Az okok ugyanazok, mint másutt: kevés gyerek
születik, és sokan vándorolnak el a biztos munka és a jobb
élet reményében. Sokan hagyják el a megyét magasan képzett
értelmiségiek, ami nagy veszélyt jelent a megye jövőjére nézve.
Kivételt talán csak Pécs és környéke jelent.
Elmenni zömében a fiatal képes, úgyhogy nincs mit csodálkozni
azon, hogy a baranyai települések elöregednek. Komlón és
környékén, vagy éppenséggel Mohácstól egészen Pécsváradig
jóval több idős embert találni a falvakban, mint gyermeket.
Baranyában sem dolgozhat mindenki, aki dolgozni akar. Az
aktív korú lakosság számához képest a munkanélküliek száma
nagyon magas. A munkanélküliségi ráta 13-15 százalék között
mozog, ami magasabb, mint az országos átlag. 2012-ben 24 ezer
embert tartottak nyilván munkanélküliként.
Figyelembe kell venni azt is, hogy Baranya lakosai közül
sokan élnek apró falvakban, s ezek között sok a zsáktelepülés
is. Jelentős részük a hátrányos és a halmozottan hátrányos
települések közé tartozik, ahol végképp nincs munkalehetőség.
2012-ben a megyében dolgozók átlag 123 ezer forintot vittek
haza (nettó), jó 20 ezer forinttal kevesebbet, mint az országos
átlag. A megye minden kedvező tulajdonsága ellenére sem
tartozik a leggazdagabbak közé.
Baranya megyében évről évre egyre kevesebb lakás épül.
2013-ban 9 hónap alatt összesen 47 lakás építettek.
MI A BAJ A GAZDASÁGGAL?
Baranya gazdasági arculatát évtizedeken át a bányászat
határozta meg. A Mecsekben bányászható, kokszolható
feketeszénre települt a dunaújvárosi Dunai Vasmű. 1954-ben
indult el az uránérc kitermelése. Az új típusú bányászat nagy
tömegeket vonzott Pécsre, aminek emlékét mind a mai napig
őrzi az Uránvárosnak nevezett városrész.

Munkáspárti szervezet:
Vezető: Ódor György Zoltán
E-mail: baranya@munkaspart.hu
Telefon: 06-30-307-1166
Honlap: http://baranya.munkaspart.hu
A bányászat visszaszorulása
már a szocializmus utolsó
időszakában elindult, de a tőkés
rendszerváltás tette véglegesen
tönkre. A megye gazdaságában,
amely a bányászatra, a bányászok
viszonylag magas vásárlóerejére
épült, új irányokat kellett keresni.
Helyét a könnyűipar próbálta
átvenni.
Ez az arculatváltás azonban
nem hozott sikert. Az ipar háttérbe
szorulásával
párhuzamosan
erősödött a szolgáltatási szektor
teljesítménye, míg a mezőgazdaságé
enyhe ingadozásokkal ugyan,
de
folyamatosan
csökkenő BARANYA
I BÁNYA EGYKOR
tendenciát mutat. A nehézipar
visszaszorulását nem tudta ellensúlyozni a magas hozzáadott
értéket előállító ipari ágazatok megjelenése. Baranyában az ipari
termelésben alkalmazásban állók száma nem éri el a 20 ezer főt.
A rendszerváltás után egyedül a bányászat megszűnése révén
mintegy 27 ezer munkahely szűnt meg.
Az új arculatot nem sikerült a külföldi tőke bevonására
építeni. A rendszerváltás után a legjobb magyar üzemek
külföldi tulajdonba kerültek. A Pécsi Dohánygyárat a British
American Tobacco vette meg. A Pécsi Sörgyár az OttakringerWenckheim Társaságé lett. A Beremendi Cementgyár német
kézbe került, s a végtelenségig folytathatnánk a sort. A nemzeti
ipar és ezzel kapcsolatban a térség fejlesztése kikerült a magyar
állam kezei közül.
A külföldi tőke azonban csak azokat a gyárakat vásárolta
meg, amelyek eleve haszonnal kecsegtettek. A külföldi tőke
– eltérően Fejér és Győr-Moson-Sopron megyétől – nem
vált a megye gazdaságának mozgatórugójává. 2010-ben az
összes magyarországi külföldi cég 1,9 százaléka volt Baranya
megyében, és ez az egész befektetett tőke 0,5 százalékát jelenti.
Ráadásul bebizonyosodott, hogy a külföldi nem a két szép
szemünkért jön ide, hanem a profitért. És amikor már nem éri
meg neki, megy is haza, mit sem törődve azzal, hogy mi lesz a
magyar dolgozókkal. Ez történt például a finn Elcoteq céggel,
amely 2011-ben 2130 főt tett utcára.
A megyei gazdaság fejlesztésének fontos irányát
jelenthették volna a magyar vállalkozások. A regisztrált
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MIÉRT KÜZD A MUNK ÁSPÁRT
BARANYA MEGYÉBEN?
DELMET,
BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVE
!
BIZTOS JÖVŐT MINDENK INEK
21. századi gazdasági arculatát.
 Meg kell alapozni Baranya új,
szükség!
Ehhez átfogó állami programokra van
 Újra kell indítani a bányászatot!
megye mezőgazdaságát! Ennek
 Hely re kell állítani Baranya
ni a kereskedelmet és az
érdekében magyar kézbe kell ven
élelmiszeripart!
gazdasági programokat a megyei
 Az állam indítson nagy állami
. Épüljön több és olcsó lakás!
építőipar, élelmiszeripar fejlesztésére
ség, amely a magyar mik ró- és
 Olyan gazdaság politikára van szük
b és kiszámítható adókat és
kisvállalkozásokat segíti. Alacsonyab
közterheket!
kult urális ipar t kell létrehozni,
 Valóságos idegenforgalmi és
támogatva a helyi vállalkozásokat!
a megyében! Minden kinek legyen
 Fel kell számolni a szegénységet
élhetése!
biztos jövedelme, emberhez méltó meg

gazdasági szervezetek száma növekszik is, de ezek jelentős
része kényszervállalkozás. A magyar vállalkozókat kiemelten
támogató kormánypolitika nélkül aligha lehet számítani arra,
hogy a hazai vállalkozások adnak majd új arculatot a megyének.
Az új arculat kialakításához a mezőgazdaság sem tudott
érdemben hozzájárulni. Az 1989-es rendszerváltás után a
termelőszövetkezetek nagy része széthullott, a földek kárpótlás
és földjáradék útján magántulajdonba kerültek. Mindez
visszavetette a mezőgazdaságot.
Kivételt talán a megye szőlőművelése jelentett. A rendszerváltás
után a termelés a minőségi borok irányába tolódott el. A pécsi
és a Villány-Siklósi borvidék borai méltán váltak híressé. Ez
azonban nem változtatta meg az általános tendenciát.
A turizmus fejlesztése hozott érezhető eredményeket. Pécs
kinőtte magát, valóságos vonzóerővé, kulturális és műemléki
centrummá, világörökségi helyszínné vált. A megyében jól
hasznosítják a termálvizet. Nemzetközi és országos vonzású
rendezvények, fesztiválok gazdagítják az idegenforgalmi ipar
kínálatát. A megyei idegenforgalmi ipar azonban elmarad,
mondjuk, az osztrák turizmus fejlődésétől, de még Horvátország
is sokban leelőzi. A magyar kormány nem támogatja eléggé
az idegenforgalmi iparban működő magyar vállalkozásokat,
alultőkésítettek az idegenforgalmi vállalkozások.
Baranya megye gazdaságának fejlődését sok más tényező is
akadályozta, beleértve a közúti közlekedés zártságát, valamint a
délszláv háborút is. A válság meghatározó oka azonban a tőkés
rendszerváltás volt.
JÖVŐNEK LENNIE KELL
A megyében is kidolgozták a megye stratégiai fejlesztési terveit.
Öröm olvasni az alapos munkákat, a kérdés csupán az, hogy miként
valósulnak meg. A fejlesztési terv szerint „Baranya 2030-ban

élhető erőcsomóponttá válik, elsősorban értékteremtő
szerkezettel, javuló gazdasági mutatókkal, ahol
növekszik a foglalkoztatás és megkezdődik a
társadalmi felzárkózás”. Úgy legyen, mondhatnánk.
A fejlődés legfőbb forrása az emberi tényező
lehet. Baranya megye népességének iskolázottsági
szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult.
A megyében a befejezett legmagasabb végzettség
tekintetében az országos átlagot meghaladja a
közép- és felsőfokú végzettségűek aránya. A csak
8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek
aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál,
azonban a szakmunkás végzettségűeket tekintve
már nem ennyire kedvező a helyzet. A területi
differenciáltság e tekintetben is megmutatkozik. A
Pécsi kistérség, különösen Pécs mutatói pozitívak,
míg az Ormánság, elsősorban a Sellyei kistérség
lakossága iskolázottsági mutatatói kedvezőtlenek.
Baranya megye jelentős szellemi potenciállal
rendelkezik, Pécs kulturális élete kiemelkedő.
Az aktív kulturális élet segítheti a kulturális ipar
fejlesztését. Messze nincsenek kihasználva az
idegenforgalom lehetőségei.
FIDESZ-HATALOM BARANYÁBAN

2010-ig Baranya „vörös” megyének számított.
2006-ban az országgyűlési választásokon az MSZP és a
Fidesz egyaránt 3-3 mandátumot szerzett. Az akkori hét
egyéni választókerületből 6-ban az MSZP nyert, és csak egy
mandátumot szerzett a Fidesz. 2010 az MSZP kudarcát hozta
Baranyában is. A területi listán az MSZP 1 mandátumot kapott,
a Fidesz 4-et, és megjelent a Jobbik 1 képviselői hellyel. A Fidesz
megszerezte a mandátumot mind a 7 egyéni kerületben.
A 2010-es választások megerősítették a Fidesz hatalmát
a megyei közgyűlésben. Pécsett a Fidesz szerezte meg a
polgármesteri széket, és ez történt Komlón is.

A MUNKÁSPÁRT
JELÖLTJE BARANYA
MEGYÉBEN
Baranya 03. OEVK (Mohács)

HORVÁTH JÓZSEF
58 éves, munkavezető
A mohácsi önkormányzat közmunkásainak
vezetője. Két alkalommal vett részt
országgyűlési választáson a Munkáspárt
jelöltjeként.
A Munkáspárt ismert személyisége. Jól
ismeri Mohács és Baranya életét.
Kiválóan ért a borokhoz, kitűnő, szép
nedűket állít elő kis gazdaságában.
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EGY ÉLET KOREÁÉRT ÉS A SZOCIALIZMUSÉRT
A KORSZERŰ, EGYSÉGES ÉS FÜGGETLEN KNDK-ÉRT
A KNDK-ban február 16-a hagyományosan ünnep. Kim
Dzsongil, a Koreai Munkapárt és a koreai állam korábbi
vezetője született e napon. 2011-ben hunyt el, de tekintélye
és megbecsülése a KNDK társadalmában nem csökkent, sőt
erősödött.
Ki is Kim Dzsongil? Történelmi családban született, hiszen
apja, Kim Irszen a japánok elleni felszabadító háború hőse, a
Koreai Munkapárt és a szocialista Korea megalapítója volt. Kim
Irszen egészen haláláig, 1994-ig töltötte be vezető tisztségeit,
így mondhatni, hogy Kim Dzsongil egészen 51 éves koráig
apja árnyékában élt. Korán csatlakozott a Koreai Munkapárt
központi apparátusához, s nyilvánvaló volt, hogy politikai és
emberi felkészítése az esetleges utódlást szolgálja. Az utódlás
kérdése azonban nem volt ennyire nyilvánvaló, s sok függött
attól, hogy mikor és milyen helyzetben kerül rá sor. 1991-ben
lett a koreai néphadsereg főparancsnoka, s ez szinte egyenesen
vezetett oda, hogy apja halála után fokozatosan átvette az ország
irányítását.
Kim Dzsongil megválasztása a KNDK meghatározó
politikai tényezőinek, a Koreai Munkapárt, az állam és a
hadsereg vezetőinek kompromisszuma nyomán történt. Kim
Dzsongil jó választásnak bizonyult. A családi kötődés lehetővé
tette, hogy apja tekintélyéből is magával vigyen valamennyit.
Vállalta az önerőre való támaszkodás elméletét, amit Kim
Irszen fogalmazott meg, de hozzátette saját politikai felfogását.
Mivel a koreai társadalom legszervezettebb ereje a hadsereg, a
fegyveres erőknek kiemelt szerepet kell kapniuk a szocializmus
építésében, beleértve a népgazdasági építőmunkát, a fiatalok
foglalkoztatását és nevelését.
Az új vezető rendkívül nehéz helyzetben került a KNDK
élére. Az 1990-es évekre a Szovjetunió és a kelet-európai
szocialista országok megszűntek. Kína elindult a reform és
nyitás politikájának útján, ami érezhetően különbözött a
szocializmus korábbi felfogásától és a KNDK-ban alkalmazott
elmélettől is. Ki lehet a KDNK szövetségese ebben a

KIM DZSONGIL ÉS VAGYIMIR PUTYIN

helyzetben? Szövetségesek feltétlenül kellettek, hiszen az USA
– Németország mintájára – tervezte a két Korea egyesítését is.
Kim Dzsongil politikai és diplomáciai sikere, hogy sikerült
mind Oroszországot, mind Kínát maga mellé állítani. Több
alkalommal találkozott Putyin és Medvegyev orosz vezetőkkel,
és a Kínai Népköztársaság vezetőivel is. Kim Dzsongil lendületet
adott a két Korea közeledésének is, de nem az amerikai recept
alapján, hanem a koreai érdekeknek megfelelően. Magas szintű
találkozókra került sor, és, ha az USA nem szól bele, a folyamat
folytatódhatott volna.
Kim Dzsongil 17 éven át vezette a
KNDK-t. Nem sikerült gazdag állammá
tenni, de jobbá tette az emberek életét.
A rendkívül zárt ország fokozatosan
nyitott a világ felé. A történelmileg
szegény Koreát egymás után sújtották
a természeti katasztrófák is. A KDNK
azonban túlélte. A rengeteg munka, az
ország vezetése fokozatosan felőrölte
Kim Dzsongil egészségét. 2011ben távozott el. Egy fejlődésnek és
változásnak indult szocialista országot
hagyott hátra. Örökébe fia, Kim
Dzsongun lépett, akit fiatal kora ellenére
gyorsan elfogadott a koreai politikai
és társadalmi élet. Az elmúlt két évben
világosan letette a voksot egy korszerű,
egységes, és független szocialista KNDK
megteremtése mellett.
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HAVI 16 MILLIÓ FIX-SZEL, A MINISZTER KÖNNYEN VICCEL…
A magyar miniszterek többsége évi bruttó 16 millió
forint fizetést és – többségük - képviselői tiszteletdíjat is
visz haza. Az államtitkárok többsége 13 -15 millió forintot
keres. A minisztereket és államtitkárokat személyes és
korlátlan gépkocsi-használat is megilleti: jellemzően Skoda
Superbekkel járnak, ez alól néhány VW Passat és Audi A6os jelent kivételt, illetve a honvédelmi miniszter Audi A8-

SZIJJÁRTÓ PÉTER

asa. Felháborító és undorító! A magyarok többsége 100 ezer
forintot vagy annál kevesebbet kap, milliók élnek a szegénységi
küszöb körül, a kormánytagok meg gazdagodnak. A dupla- és
triplafizetések erkölcstelenek. A külföldi napidíjak felvétele
akkor, amikor külföldön ellátják a delegációkat, egyenesen
vérlázító. A Munkáspárt szerint a miniszteri fizetés a
minimálbér legfeljebb háromszorosa legyen!

PINTÉR SÁNDOR BELÜGYMINISZTER (JOBBRA)

KÜLGAZDASÁGI ÁLLAMTITKÁR

HENDE CSABA HONVÉDELMI MINISZTER

SEMJÉN ZSOLT MINISZTERELNÖK-HELYETTES
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