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MOCSOK!

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY A PARLAMENTI PÁRTOKNAK CSAK A PÉNZRŐL,
A HELYEZKEDÉSRŐL SZÓL. ESZÜKBE SEM JUT, HOGY AZ EMBEREKÉRT KELLENE
DOLGOZNIUK, NEM A SAJÁT ZSEBÜKRE. A MUNKÁSPÁRT AZ EGYETLEN PÁRT,
AKI 25 ÉVE TÖRETLENÜL KÜZD A DOLGOZÓKÉRT. SZAVAZZ RÁNK!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
HARCBAN ÁLLUNK
Jelentem, most jöttem vissza a frontról.
Ezúttal Bajáról, ahol reggeltől estig
gyűjtöttük az ajánlásokat. Igen, a
frontról jöttünk, mert harc, sőt háború
ez a javából. Bárki igazolhatja ezt, aki
részt vett ebben a munkában. Azt hittük,
hogy könnyebb lesz aláírásokat gyűjteni,
mint korábban a kopogtató cédulákat. De
nem! Az emberek ma már bizalmatlanok.
Nem velünk szemben. A hatalommal, a
politikával, meg úgy általában mindennel
szemben. Egy fiatal lány nem írta alá,
mert rendőriskolába jár, és a parancsnok
megtiltotta. Milyen alapon? Ki ez a
parancsnok, hogy korlátozhatja egy
növendék alkotmányos jogát? Ezzé vált a
polgári demokrácia, amit 25 éve agybafőbe dicsértek?
Szóval, ténylegesen harcban állunk.
Elsősorban önmagunkkal. Egyetlen
háború sem folyik pontosan úgy,
ahogyan azt előtte tervezték. Mi is
arra készültünk, hogy a címlistáinkat
lejárjuk, és beszedjük az ajánlásokat,
mint korábban a kopogtató cédulákat.
A harc első napján kiderült, hogy
Budapesten és a városokban ez a
módszer nem megy. Ez új harcmodort,
új harcászatot igényelt tőlünk. Ki kell
menni az utcára, és ott kell gyűjteni.
Milyen jó, hogy rengeteg kitelepülést
szerveztünk, legalább volt némi
tapasztalatunk. Volt, ahol ezt azonnal
megértették, de volt, ahol a megszokás
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MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,
AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK
A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN
ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT
POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
nagy úr, és még napokig kínlódtak a régi
módszerrel.
És ahogyan a háborúkban lenni
szokott, harcban állunk az időjárással.
Két hét alatt volt itt minden. Késői tél
hideg széllel és esővel. Korai tavasz
meleggel és napsütéssel. Bizony, komoly
megpróbáltatás volt, de leküzdöttük.
Ebben a harcban a legnagyobb
ellenségünk talán a közömbösség. Nem
megyek el szavazni, nem ajánlok senkit,
úgysem lesz itt semmi! Óh, hányszor
hallottunk ilyen szavakat az elmúlt két
hétben. Hányszor kellett győzködni az
embereket, hogy parlament akkor is
lesz, ha ők nem szavaznak. Törvények
is lesznek, adók is, és minden megint
ellenünk lesz. Higgyék el, nem csak az
emberek hibásak. A közönyt, az „én nem
politizálok” magatartást a tőkés hatalom
sugallja. Mi csak egyet mondhatunk
az embereknek: az életed jobb lehet,
de ezért tenned kell. Most elég a kevés
is: támogasd jelöltjeinket, április 6-án
pedig szavazz a Munkáspárt listájára és
jelöltjeire! Aztán meglátjuk!
Harcban állunk a hatalommal. A
mostani választási törvényt a mostani
kormány találta ki, nem titkoltan a saját
javára. A mostani választási szerveket
ugyancsak a mostani kormány állította
fel, nos, ugyancsak saját javára. Az
emberek most jöttek rá, hogy most már
nem abba a választókerületbe tartoznak,
ahova negyedszázadon át tartoztak. Az
ajánláshoz rengeteg fölösleges adatot

kérnek, ami milliónyi hibalehetőséget
rejt magában. Na, és a végrehajtás! Volt
vidéki jegyző, aki már az ajánlóívek
igénylésénél megalázta a Munkáspárt
jelöltjét. A választási szervek egy
része szinte sportot csinált abból, hogy
mindenben hibát találjanak. Szóval,
harcban állunk, és még nincs vége.
A lényeg azonban nem is ez. A
lényeg az, hogy harcban állunk a tőkés
renddel. A választási ajánlásgyűjtés
minden egyes eleme, minden elhangzott
vélemény, minden megszerzett aláírás
a tőke uralma ellen folytatott nagyon is
valóságos osztályharcunk része. Mit is
mondanak az emberek? 23 ezer forint
az egy főre jutó jövedelem a családban,
mondja egy újpesti asszony, ez az a fene
nagy jólét? Rohadt tolvajbanda az egész,
mondja szinte minden harmadik, aki
odajön hozzánk. Ott volt az üzletem az
utca végén, mutatja egy bajai vállalkozó.
Jól ment egészen 2008-ig, a válságig.
Aztán megtapasztaltam, hogy mennyire
kellünk mi ennek a kormánynak. Uram,
én megtanultam, hogy ebben a világban
csak az az enyém, amiért megharcolok
- összegzi a vitát egy elektrotechnikus,
aki csak azért boldogul, mert havonta
két hetet, ahogyan ő mondja, „németben”
dolgozik. Mi vagyunk a hibásak, mondja
egy jó ötvenes asszony. Tudtuk, hogy a
szocializmus jó, mégis másra vágytunk.
Tudhattuk volna, hogy nem jöhet jó
utána. Most isszuk a levét. Hát nem harc,
nem osztályharc ez a javából?
S, persze harcban állunk a
Munkáspártért. Harcban állunk azért,
hogy megállítsuk a jelöltjeinket, hogy
legyen országos lista. Tudjuk, hogy ezzel
még nem váltjuk meg a világot, ettől
még nem lesz szocializmus. Tudjuk,
hogy ne tudnánk? De mégis érezzük:
minden jelölt a dolgozók pártját erősíti,
minden jelölt reményt ad a tőkés rend
kizsákmányoltjainak, a szegénységben
élő megszédített millióknak. Tudjuk, ez
a harc a jövőért, a Munkáspárt jövőjéért
folyik. Vágyunk a sikerre, legalábbis egy
kis sikerre, hogy tovább küzdjünk.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Papcsák Ferenc megelőzte Gyurcsány Ferencet, és ő lett 2013
legjobban kereső képviselője, havonta átlagosan bruttó 15,5
millió forinttal lett gazdagabb. Más bevételei mellett, egyedül
az ügyvédi irodájából bruttó 160 millió forint osztalékot vett ki.
Munkáspárt: Nagyon tehetséges ember lehet az, aki ennyi pénzt
tud keresni. Bár az kicsit megkérdőjelezi tehetségét, hogy
állítása szerint „fogalma sincs”, hogyan kereshetett ennyit az
ügyvédi irodája. Persze, ezt a törvények is lehetővé teszik,
a cégekkel ellentétben az ügyvédi irodák nem tartoznak a
vállalatokhoz hasonló elszámolási kötelezettséggel. Még. 2015ben ez megváltozik. Kíváncsiak vagyunk, akkor mi kerül
napvilágra. Bennünk fel sem merül, hogy „furcsán” kezelt
közbeszerzési ügyek.
2. A 2007-2013 között az uniós támogatásokra sikeresen pályázó
45 ezer magáncég tíz százalékánál merült fel, hogy offshore
cégeken keresztül a támogatásokat nem pályázati célra használta
fel, az érintett 4500 céget átvilágítják. A vállalkozások,
amelyekről kiderül, hogy offshore cégek vagy ilyenekkel
érdekeltségi viszonyban állnak, nem pályázhatnak a 2014-2020
közötti EU költségvetési időszakban.
Munkáspárt: Micsoda büntetés! Simán kiloptak az országból
súlyos milliárdokat (ne is gondoljunk bele, mekkora lehet az
összeg), cserébe 6 évig mostani formájukban nem pályázhatnak.
Nincs kétségünk, nem is fognak. Hoznak létre új cégeket,
átfestik az emblémát, a módszer megmarad. A kapcsolatok is,
a lopás is.
3. Több mint 11 millió lakás áll üresen EU-szerte, ennek a
fele is bőven elég lenne, hogy az összes európai hajléktalant
elszállásolják – becslések szerint 4,1 millió hajléktalan él
az unióban. Magyarországon majdnem félmillió nem lakott
lakásra jut 30 ezer hajléktalan – persze a lakások egy része
elnéptelenedő falvakban van, vagy állapota miatt lakhatatlan.
Munkáspárt: Azt akarják bemesélni nekünk, hogy a
hajléktalanság „természetes jelenség”. Egyáltalán nem az! Ez a
kapitalizmus hordaléka, amit kellő tudatossággal, felelősséggel
és odafigyeléssel fel lehetne számolni. Nem sajnálkozni kell,
hanem a meglévő lakásokat állami irányítással felújítani,
szociális bérlakásokat építeni, s ha kell, munkásszállókat
létesíteni – hirtelen nem csak a hajléktalanságot lehetne
megszüntetni, de a munkanélküliség is csökkenne. Hogy erre
nincs pénz? Orcátlan hazugság. Látszat-intézkedések helyett
erre kellene költeni. Ez a Munkáspárt programjának része.
4. Rendőrök szállíthatják majd ki a tankönyveket az iskolákba,
értesült a Hvg.hu. A kormány vélhetően attól tart, hogy az Állami
Könyvtárellátó és az erre a feladatra kinevezett miniszteri
biztos nem boldogul feladatával, így a Belügyminisztérium
segítségét kérték.

Munkáspárt: Ha nem boldogulnak a feladattal, el kell zavarni
őket. Valaki más majd megoldja. S miért van Könyvtárellátó, ha
nem teszi a dolgát? A rendőrség már így is siralmas állapotban
van, randalírozó tinédzsereket nem képesek megfékezni,
„tisztességes” bűnözőhöz azonnal a TEK-et riasztják. A
rendőr csináljon rendet, nem postás, nem futár. Az kezelje a
tankönyveket, akinek ez a munkája.
5. Két veszteséges esztendő után tavaly ismét profitot kezdtek
termelni a hitelintézetek: a bankok adózott eredménye 49,35
milliárd forint lett a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint. A
fióktelep formában működő hitelintézetek is nyereségessé
váltak, a profitjuk megközelítette a 11,4 milliárd forintot. Az
adatokból az is kiderül, a tranzakciós illeték egy jó részét
áthárították a bankok az ügyfeleikre.
Munkáspárt: Már megint megy a porhintés. Szegény bankok két
évig veszteségesek lettek volna? Aligha. Ha úgy lett volna,
úgy menekültek volna el az országból, hogy a lábuk nyomát
se lehetne látni. De megtalálták a kiskapukat, természetesen
a mi kárunkra. Szép is, hogy fizetni kell a saját pénzünk
felvételéért… De hosszú a sor. A bankos nem éhezik, a lakosság
egy része igen. A problémát innen kellene kezelni, s megtiltani
mindenféle „áthárítást”.
6. Nagyságrendileg 4,5 milliárd forintért vásárolt valamilyen
műtárgyat a magyar állam a Szépművészeti Múzeum részére.
A döntést titokban hozta meg a kormány, mint ahogy a
műtárgy(ak)ról is nagy a titkolózás. Szakértők szerint egy
új „sztárműtárggyal” gazdagodhat a múzeum: Courbet egy
aktképével, a Fehér harisnyás akt című festménnyel. Az
interneten is hozzáférhető dokumentumban a következő
mondatok olvashatóak: „4,5 milliárd forint egy külföldi
személy kártalanítására egy ügyvédi irodában letétbe helyezett
összeg a Szépművészeti Múzeumnál”.
Munkáspárt: Az, hogy az utolsó mondat mit jelent, senki nem
magyarázta. Fontos a kultúra és a művészet pártolása, de csak
fenti néhány hírünk kapcsán lenne néhány ötletünk, mire
lehetett volna még 4,5 milliárd forintot elkölteni.
7. Március 15-étől, az új Ptk. hatálybalépésétől kezdődően
szigorodik a vezető tisztségviselők felelőssége az általuk
irányított társasággal szemben a vezető tisztségviselő
ellenőrzési körébe eső ügyekben. Saját személyes vagyonukkal
felelhetnek például a vezető tisztségviselők a szavatossági
igények, késedelmes teljesítés, hibás pénzügyi döntések
(befektetések) vagy hibás gazdasági döntés (árazás, szállító
kiválasztása) kapcsán.
Munkáspárt: Remek törvény. Kicsit ki is terjesztenénk. Mondjuk
az egész parlamentre.
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MAGYAR
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BIZTOS JÖVŐT, MUNKÁT
BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN!
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN,
A DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL
Az állam indítson nagy állami gazdasági programokat a megyei építőipar fejlesztésére! Épüljön több és olcsó lakás! A megye
jövője nem építhető a külföldi vállalatokra. Korlátozni kell a külföldi tőkét. A Munkáspárt tud és akar változtatni BácsKiskun megyében.
„Lenn az alföld tengersík vidékin
Ott vagyok honn, ott az én világom;
Börtönéből szabadult sas lelkem,
Ha a rónák végtelenjét látom.”
– írta Petőfi, aki itt született Bács-Kiskun megyében.
Kiskunfélegyháza, Kiskőrös, Szabadszállás is magáénak vallja.
De innen származik Katona József, sőt Kodály Zoltán is. BácsKiskun megye nem csupán Magyarország legnagyobb területű
megyéje, de kulturális és művészeti értékekben is igen gazdag.
Ki ne gyönyörködött volna Baján a Szentháromság térben, ki
ne csodálta volna meg Kecskeméten a városházát, a neobarokk
színházat, a szecessziós építészet számos emlékét?
Bács-Kiskun megye egyénként mai formájában az 1950es években jött létre, amikor Bács-Bodrog és Pest-Pilis-SoltKiskun megyék részeit összevonták. Ekkor lett megyeszékhely
Kecskemét. Baja megmaradt a megye déli része „fővárosának”.
A SZOCIALIZMUS ELKÓTYAVETYÉLT ÉRTÉKEI
Bács-Kiskun megye hosszú évszázadok óta az ország
legfontosabb agrártermékeket előállító területe. Az volt a
szocializmus évtizedei alatt is, sőt akkor élte fénykorát. Az 1958
és 1961 közötti években végrehajtott téeszesítés megteremtette
a hetvenes évektől kibontakozó korszerű termelési technikát
alkalmazó nagyüzemi gazdaság alapjait, amely a háztáji
gazdaságokkal együttműködve vált igazán hatékonnyá, sőt a
magyar agrárgazdaság teljesítményével nemzetközi elismerést
vívott ki magának.
A rendszerváltás a megye virágzó mezőgazdaságának
jelentős károkat okozott. A földprivatizáció átalakította a
mintegy három évtizeden át a nagyüzemre és a háztáji és
kisegítő gazdaságokra alapozott agrárstruktúrát, és vele együtt
a földtulajdon viszonyokat is.
1990 óta a mezőgazdaságilag megművelt terület mintegy
40 százalékkal csökkent. Ezen belül a szántók több mint 30
százalékkal csökkentek, a szőlő és gyümölcságazat 1990 után
mély válságba került, az ültetvények jelentős része műveletlenül
maradt. A rendszerváltoztatás után a mezőgazdasági
foglalkoztatottak aránya a megyében jelentősen csökkent.
Az 1980-as években a mezőgazdaság 80 ezer embernek adott
munkát, ma már csak 6-7 ezernek.
A tőkés rendszerváltás együtt járt az ipari termelés jelentős
visszaesésével is. A csökkenést részben a keleti exportpiacok
elvesztése, részben a belföldi kereslet beszűkülése okozta.

Mindez az ipar egyes ágazatait eltérő mértékben érintette, és
hozzájárult az ipari struktúra módosulásához. A Bács-Kiskun
megyei ipari vállalkozások termelése 1990 és 1997 között
hattizedére esett vissza. Az iparban a szocializmus idején 66
ezren dolgoztak, most 35-38 ezren. 1998-tól, az M5-ös autópálya
átadásával a megye egyre inkább bekapcsolódott Európa
vérkeringésébe, és innentől elindulhatott egy viszonylagos
fejlődés útján.
ELLENTMONDÁSOK MEGYÉJE
Bács-Kiskun megyében egyszerre van jelen a jólét és a
szegénység. Kecskemét és környéke jobb helyzetben van, mint a
megye más részei. Van munka, amire a Mercedes megjelenése is
hatással volt, és az emberek is jobban élnek. Az egy főre jutó GDP
alapján azonban Bács-Kiskun megye helyzete kedvezőtlen. A
megye déli területei minden szempontból nehezebb helyzetben
vannak. A Jánoshalmai és Bácsalmási kistérség napjainkban is
az ország legelmaradottabb részei közé tartozik.
Gazdasági szempontból a megye továbbra is alapvetően
agrármegye, bár a Kecskemét környéki területeken fejlődik
az ipar. A mezőgazdasági ágazatok között a növénytermesztés
meghatározó. A 90-es években a vetésterület itt is csökkent.
Bács-Kiskun megye hagyományosan az ország kertészeti
termelésének egyik központja volt. Az 1990-es évek során
a vetésterület és termésmennyiségek 40-60 százalékkal
csökkentek.
A megye egyik nevezetessége a kalocsai paprika. A
fűszerpaprika termésmennyisége a 2000-es évek eleji 21
000 t/évről a 2008-2010-es évek átlagában 9 800 t/évre
csökkent. A szövetkezetek által korábban végzett gépesítést
a rendszerváltás után az ágazat tőkehiánya miatt nem
sikerült megújítani, ami miatt jelentős élő munka igény
keletkezett. Ezt azonban a termesztésükből származó többlet
haszon már nem fedezi, illetve nem áll arányban a nagyobb
munkaráfordítással.
Bács-Kiskun megye a szocializmus évtizedeiben az ország
legnagyobb állattenyésztő megyéje volt. A sertés, juh, ló
és baromfi állományát tekintve első, csak a szarvasmarhatenyésztésben szorult a második helyre. Ma már mindez a
múlté. A jelenlegi állatállomány csak töredéke a korábbinak. Az
1980-as években 140 ezer szarvasmarha volt a megyében, ma 56
ezer, sertésből 899 ezret tartottak, ma már csak 344 ezret. Az
állattenyésztés válságának oka, hogy az élelmiszerkereskedelem
és az élelmiszer-feldolgozás magánkézbe, sőt külföldi
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kézbe került. A külföldi cégek nem a térségben szerzik be a
nyersanyagot.
A megye jelenlegi iparfejlesztése jelentős mértékben a
külföldi tőke bevonására épül. A külföldi tőke aránya az ipari
ágazatban eléri a 91,7 százalékot. Az ingatlan szektorban
működő cégek tőkeállományának 70 százaléka ugyancsak
külföldi. A kereskedelmi vállalatok tőkéjének 84 százaléka
külföldi. Ezek a számok világosan jelzik, hogy a megye jövője a
mai felfogás szerint a külföldi tőke beáramlásától függ.
Az első ipari parkok 1998 után jöttek létre Kalocsa,
Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós, majd
Baja térségében. Vannak sikeres és vannak kevésbé sikeres ipari
parkok. Kecskemét kiemelkedik a sorból, mert itt a külföldi
mindent megkap, kezdve a villamosított vasútvonaltól az
autópályán át a szakképzett, de olcsó munkaerőig.
A magyar kis- és középvállalkozások helyzete nehéz, bár mind a
mai napig nagyon sokan kezdenek valamilyen önálló vállalkozásba.
A helyzetet jól jellemzi, hogy 2013-ban a megyei vállalkozások 12
százaléka állt csőd- vagy felszámolási eljárás alatt.
A fentiekből is látható, hogy Bács-Kiskun megye elsősorban
mint munkaerőforrás, és mint piac kell a külföldi tőkének. Ez
behatárolja a saját fejlesztés, a saját fejlődés lehetőségét. BácsKiskun megyében a kutatás-fejlesztési tevékenység szerényen
van jelen a gazdasági életben, s a tudományos műhelyek száma,
humán kapacitása is mérsékelt. A K+F éves költségvetése,
teljesítménye alapján a megyék rangsorának közepén foglal
helyet.

BÁCS -KISKUN MEGYE
Területe: 8445 km²
Lakossága: 524 ezer (2011)
Székhelye: Kecskemét (lakossága: 111 ezer)
Politikai sajátosság:
 Hosszú évek óta minden területen a Fidesz uralja
Munkáspárti szervezet:
Vezető: Kalapos Mária
E-mail: bacskiskun@munkaspart.hu
Postai cím: 6000 Kecskemét, Erzsébet Krt. 33.
Honlap: http://bacs-kisk un.mun kaspart.hu

ÉLET AZ ALFÖLDÖN
Bács-Kiskun megye lakossága folyamatosan csökken, az
elmúlt 10 évben kereken 40 ezerrel. Kivételt egyedül Kecskemét
jelent. Az okok ismertek. Kevés gyermek születik, sokan
elvándorolnak a megyéből.
A Bács-Kiskun megye a foglalkoztatott lakosság arány 59
százalék körül van, ami még a nem túl szép magyar átlagnál is
rosszabb. Különösen nehéz helyzetben vannak a kisfalvakban
és a tanyákon élők. Ezek a települések nehezen elérhetőek,
s ez megnehezíti az adott térségben élők munkába jutását,
elhelyezkedési lehetőségét, a gyermekek bölcsődébe, óvodába,
iskolába járatását és különböző, mindennapi élethez szükséges
szolgáltatások elérését. Egyes térségek külterületi útjainak
97 százaléka földút, melynek fenntartása, járhatóságának
biztosítása folyamatos munkát igényel. A megyében egyre
kevesebb személyautót tartanak az emberek, ami a szegénység
jele, így a távol élők helyzete még rosszabb.
A munkanélküliség aránya 2013-ban 11,6 százalék volt,
de az elmúlt években elérte a 16 százalékot is. Nagyon sok a
pályakezdő munkanélküli fiatal. Figyelemre méltó, hogy 2000ban csak 5,7 százalék volt a munkanélküliségi ráta, s 2009-ben
lépte át a 10 százalékos határt.
2013-ban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó
átlagjövedelme a KSH adatai szerint 121 ezer forint volt, mintegy 30
ezer forinttal kevesebb, mint az országos átlag. Hozzá kell tenni, hogy
a dolgozók jelentős részét nem teljes munkaidőben foglalkoztatják.
A megyében élők, sajnos, nem dicsekedhetnek egészségi
állapotukkal. Az országos átlagnál többen halnak meg daganatos
és a szív- és érrendszeri megbetegedésben. A megyében magas
az öngyilkosságok aránya.
Ennek egyik oka az, hogy Bács-Kiskun a legidősebb megyék
közé tartozik, igen magas a 60 évnél idősebb emberek aránya.
A másik ok a szegénységben, a nehéz életkörülményekben
keresendő. Szerepet játszik az alacsony iskolázottsági és
foglalkoztatottsági szint, az ebből adódó jövedelmi helyzet,
valamint a kistelepülések, tanyás területek közlekedési
problémái, azaz a különböző közszolgáltatások, munkahelyek
elérhetőségének nehézsége. A szegénység, ill. az elszegényedés
a megyében a külterületen élőket; illetve a fejletlen
infrastruktúrájú, elöregedett kistérségek lakosait (Bácsalmási,
Jánoshalmi kistérség); a rossz egészségi, mentális és pszichés
állapotban élőket; a nagycsaládosokat és a gyermeküket egyedül
nevelő szülőket és családjukat érinti leginkább. A tanyasias
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településszerkezet és a nagyvárosok relatíve nagy távolsága
miatt (különösen Bács-Kiskun megyében) a határmentén
jelentős társadalmi lemaradások alakultak ki, az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférésük rendkívül nehézkes.
Az egészségügyi alapellátás területén a megye ellátottsága
országos viszonylatban közepesnek mondható. A háziorvosok
száma 350 körül van. Egy háziorvosra, illetve házi gyermekorvosra
1576 ember jut, ami közepesnek tekinthető. Az átlag azonban
viszonylag jelentős területi különbségeket takar. Míg a Kiskőrösi
és Bácsalmási kistérségben ez a mutató 1500 alatt van, addig a
Bajai kistérségben 1660, és a Kiskunmajsai kistérségben 1626.
Bács-Kiskun megye kórházi ellátottsága az országos
színvonaltól jóval elmarad. 2010-es adatok alapján a megyében
a tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma csupán 57 volt, míg a
régióban ugyanez a szám 65, országosan pedig 71. Bács-Kiskun
helyzete ebből a szempontból Pest megye után a legrosszabb
a megyék között. A 2000-es adatokhoz képest ráadásul
jelentős a csökkenés, mely elsősorban a 2007-es egészségügyi
reformlépéseknek köszönhető.
A szocializmus utolsó két évtizedében összesen több mint 83 ezer
lakás épült a megye településein. A rendszerváltás ezt is drasztikusan
visszavetette. 1990 és 2010 között már csak 22 ezer, 2001 és 2010
között 11 101 új lakás épült, miközben 2274 lakás megszűnt.
Bács-Kiskun megye lakosai rosszabb lakásviszonyok között
élnek, mint az ország más részein. Igen nagy a külterületi lakások
aránya, ahol a kommunális ellátottság és a komfortfokozat alacsony.
A tanyák többsége 50 évnél régebben épült, és évtizedekig csak
korlátozott lehetőség nyílt a korszerűsítésükre. Mivel nem tudták
követni a kor követelményeit, mára minden tekintetben elavulttá
váltak. A legtöbb tanya számára nincs mód a vezetékes ivóvíz-,
szennyvíz és gázhálózathoz történő csatlakozásra.
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fogalmazódnak meg a „Tudásalapú gazdaságról”, a járműipar, a
logisztikai fejlesztések, a beszállítói programok húzó szerepéről.
Valójában azonban nem kapunk választ arra, hogy mi lesz a
megye mezőgazdaságával, milyen lehetőségek várnak a hazai
vállalkozásokra, hogyan küzdhető le a szegénység a megyében.
NARANCSSÁRGA MEGYE
Bács-Kiskun megye jó egy évtizede a Fidesz kezében
van. 2006-ban a megyei listán a Fidesz 4 mandátumot
szerzett, az MSZP 3-at. Az akkori 10 egyéni választókerület
mindegyikében a Fidesz győzött. 2010-ben a megyei listán a
Fidesz 5 mandátumhoz jutott, az MSZP már csak egyhez, és egy
mandátummal megjelent a Jobbik. Az egyéni választókerületek
ismét teljesen a Fidesz kezébe kerültek. Hasonlóképpen erőteljes
Fidesz-többség jellemezte a megyei közgyűléseket. A megyei
városok élén is fideszes polgármesterek állnak.
A Fidesz politikai túlsúlya azonban azt is jelenti, hogy a megye
jelenlegi helyzetéért, a szegénységért, sok ember nyomoráért, a
jövő bizonytalanságaiért a Fidesz viseli a felelősséget.

A MUNKÁSPÁRT
JELÖLTJEI
BÁCS-KISKUN
MEGYÉBEN
Bács-Kiskun 02. OEVK (Kecskemét)

MERRE VAN A JÖVŐ?
A megyei fejlesztési terveket összeállítók kedvenc szava a
„fenntartható”. A Tisza-térség fenntartható felzárkóztatásáról
beszélnek, a Duna-mente fenntartható fejlesztéséről, és
folytathatnánk a sort. Ez önmagában felveti a kérdést, hogy
valójában merre is van Bács-Kiskun megye jövője.
„A térség integrált fejlesztésének alapvető célja a táji
rendszer működőképességének biztosítása és az ökológiai
kritériumoknak megfelelő fenntartható társadalmi, gazdasági
fejlődés feltételeinek megteremtése” – olvashatjuk a fejlesztési
dokumentumokban. Kecskemét esetében nagy tervek

KEREKES ANTAL
79 éves, ny. agrármérnök
Korábban a Helvéciai Állami Gazdaság
termelési igazgatója volt.
Aktívan
részt
vesz
Kecskemét
város közéletében, tagja számos
civilszervezetnek.
Bács-Kiskun megye 06. OEVK (Baja)

KALAPOS MÁRIA
69 éves, ny. pedagógus
Matematika-fizika-kémia
szakos
tanárként dolgozott Bácsalmáson, majd
főhivatású nevelőként a bácsalmási
gyermekotthonban.
A városi közélet aktív részese, számos
parlamenti és önkormányzati választáson
vett részt.
Tagja
a
Munkáspárt
Központi
Bizottságának, és egyben ő a párt Bács-Kiskun megyei elnöke is.
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MUNKÁSPÁRT:
ÉLETET ÉS ERŐT ADUNK!
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN
A MUNKÁSPÁRT INDÍTJA A LEGFIATALABB JELÖLTET
Működő mezőgazdaság, élelmiszeripar és az emberekért dolgozó állam – a Munkáspárt ezt akarja Komárom-Esztergom
megyében. Lényegesen javítani kell a megye egészségügyi ellátását is. Az egészségügy ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető legyen!
Komárom-Esztergom megye nevében két megyei város neve is
benne van, de a megyeszékhely egy harmadik város. A megye
két legnagyobb városát, Tatabányát és Esztergomot még rendes
közút sem köti össze, mintha két világ élne egymás mellett.
Esztergom történelmi város, 960-ban még Géza fejedelem
választotta székhelyéül. Tatabánya a szocializmus évtizedeiben
bányaiparára és bányászságára támaszkodva lett meghatározó
várossá.
A megye gazdag régészeti és történelmi emlékhelyekben.
A Ripa Pannonica, a római birodalom határvonala máig
megmaradt, és várhatóan a világörökség része lesz. De szinte
minden magyar ember ismeri az esztergomi székesegyházat,
a várat, a Keresztény Múzeumot, s ki ne dúdolta volna már a
Klapka-indulót, amely Komárom várát idézi fel? KomáromEsztergom megyében velünk él a történelem.
A „SIKERMEGYE” SZÜLETÉSE
A tőkés rendszerváltás megviselte ezt a megyét is. A
hagyományos bányaipar eltűnt, a bányához kapcsolódó
társadalmi rétegek nehéz helyzetbe kerültek. A mezőgazdasági
szövetkezetek szétverése és a piacok elvesztése a falu lakosságát
is súlyosan érintette.
A mezőgazdaság azonban viszonylag gyorsan visszaállt a
korábbi szintre, s az ágazat ma is jelentős mértékben járul hozzá
a megye gazdaságához. Az ipar fő területévé a feldolgozóipar
vált, ezen belül is a járműipar és az elektronikai ipar. Az
élelmiszeripar és a textilipar szinte teljesen eltűnt. Az ipari
tevékenységet végző vállalkozások helyzete –a gazdasági válság
okozta visszaesést követően – stabilizálódott, majd a 2010/2011.
évi teljesítményük már meghaladta a válság előtti szintet.
„Komárom-Esztergom megye a rendszerváltás óta az ország
egészét messze felülmúló dinamikával alkalmazkodott a
megújult társadalmi, gazdasági, politikai környezethez és ezt a
dinamikát sikerült az új évezred első évtizedében is fenntartania.
A szocialista nagyipar rendszerváltáskor kártyavárként
összeomlott fellegvárából az ország egyik legkorszerűbb
ipari, döntően a feldolgozóiparból élő megyéjévé vált, mely
legtöbb gazdasági mutató tekintetében az ország első három
megyéje között teljesít” - olvashatjuk a megye területfejlesztési
koncepciójában.
Mi is történt Komárom-Esztergom megyében, ami a mai
politikai felfogás szerint Fejér, Veszprém mellett az egyik
„sikermegyévé” tette?
A „sikermegye” a külföldi tőkére, külföldi pénzre épült. A
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megye kedvező földrajzi adottságai, Budapest közelsége, az M1es autópálya, az ipari hagyományok és a szakképzett munkaerő
megléte lehetővé tette a külföldi tőke nagymértékű bevonását.
A külföldi tőke aránya a vállalkozások jegyzett tőkéjéből 2010ben 77 százalék volt. Más megközelítésből nézve a megyében
működő cégek alapítói vagyonának 34,5 százaléka külföldi
eredetű.
A teljesen külföldi tulajdonban lévő, illetve a külföldi
többségű vegyes vállatok adják a bruttó hozzáadott érték 48
százalékát. Ugyanez mondható el a vállalkozások árbevételéről.
Magyarországon 204 ipari park területén több mint 4000 cég
és vállalkozás telepedett meg. A Közép-dunántúli Régióban
jelenleg 32 ipari park működik, ahol közel 400 vállalkozás végzi
tevékenységét. A régión belül Komárom-Esztergom megyében
12 ipari park létesült.
A külföldi tőke ilyen mértékű bevonásának azonban ára
van. A hivatalos propaganda állítása szerint a külföldi tőke
jelenléte kedvezően hat a hazai vállalkozásokra is. Ez azonban
alapvetően nem igaz! A megyében 40 ezer vállalkozás van
bejegyezve, de valóságban csak a fele működik. A veszteséggel
záró vállalkozások aránya magasabb az országos átlagnál. Az
ok egyszerű. A multinacionális vállalatok és néhány hozzájuk
kötődő magyar középvállalat elszívja a megyei munkaerőt,
leköti a piacokat, így a magyar kis- és középvállalkozásoknak
nem sok babér terem.
A külföldi tőkére való építkezés árát azzal is meg kell fizetni,
hogy a társadalmi különbségek a megyében megnőttek. Egy
réteg meggazdagodott, a széles tömegek azonban veszítettek a
korábbiakhoz képest. Egyes rétegek, korábbi bányászcsaládok,
idősebbek, cigányok a társadalom perifériájára kerültek.
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a külföldi tőke
a földrajzi előnyök és az olcsó munkaerő miatt azért jön
Magyarországra, mert itt a tőke elleni osztályharc alacsony
szinten van. Fokozottan igaz ez Komárom-Esztergom megyére.
A munkásmozgalom régi harcos hagyományai elfelejtődtek, a
szakszervezetek meggyengültek, a megye dolgozói osztálya
lényegében szó nélkül tudomásul vette az egyre növekvő
kizsákmányolást.
MILYEN AZ ÉLET A „SIKERMEGYÉBEN”?
A megye lakossága 1990 óta gyakorlatilag stagnál, ami előnyösen
különbözteti meg az ország más részeitől. Igaz, a megyén belül
jelentősek a különbségek. Az elmúlt közel egy évtized során a
megye kistérségei közül az Oroszlányi és a Kisbéri kistérségben
csökkent a megyei átlagot többszörösen meghaladó mértékben
a lakónépesség, míg két kistérségben – Tatai és Esztergomi
kistérségek – növekedett a lakónépesség száma.
A megye kedvező helyzete ellenére nem mondható el, hogy
fiatalodna. A megyei népesség életkor szerinti összetételének
alakulását továbbra is az elöregedés jellemzi. A gyermekkorúak
aránya 2001 óta tovább csökkent, az időskorúak aránya nőtt.
Munkát találni Komárom-Esztergom megyében könnyebb,
mint az ország más részein. Az országos átlagot meghaladja a
foglalkoztatottság is. 2010-ben a 15-74 éves korosztályban 53
százalékos foglalkoztatottságot ért el, ami a megyék között
a 2., országosan a harmadik legjobb mutató. Bár a munka
minőségéről lehet vitatkozni. Elég Tatabánya Kertvárosában
megállni, és figyelni, ahogyan a külföldi cégek autóbuszai
reggel összegyűjtik a munkásaikat, és délután hazahozzák a
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
Területe: 2264 km²
Lakossága: 311 ezer (2011)
Székhelye: Tatabánya (lakossága: 67 ezer)
Politikai sajátosság:
többi bányavidéken erősek a
a
és
yán
 Tatabán
munkásmozgalmi hagyományok, bár a bányászkodás
már a múlté.
 Az ország második legkisebb területű megyéje, viszont
Pest megye után a legintenzívebben lakott megye.
Munkáspárti szervezet:
Vezető: Ábrahám József
E-mail: komaromesztergom@munkaspart.hu
Telefon: 06-70/409-7673
Honlap: http://komarom-esztergom.mun kaspart.hu
fáradt dolgozókat, akik betanított munkásként a gyártósorok
gombjait nyomogatják.
A munkanélküliség szintje viszonylag alacsony. Aki nem
talál rabszolgamunkát itt, bejárhat Budapestre is, és bizony
sokan élik ezt az életet. A válságot megelőző évben, 2008-ban a
munkanélküliségi ráta 5 százalék körül mozgott, mára ez elérte
a 8-9 százalékot. 2013 végén 6 százalék körül volt. Jelentős a
munkanélküliség a pályakezdő fiatalok között. Gyakorlatilag
megoldatlan a megye cigánylakosságának foglalkoztatottsága.
A cigányok 80-85 százaléka nem dolgozik.
2013 végén a megyében a havi nettó átlagkereset 148 ezer forint
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MIÉRT KÜZD A MUNK ÁSPÁRT
KOMÁROM-ESZTERGOM
MEGYÉBEN?
DELMET,
BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVE
!
BIZTOS JÖVŐT MINDENK INEK
a hazai vállalkozások intenzív
 A megye gazdasági fejlődését
gó állami programokra van
fejlesztésére kell építeni. Ehhez átfo
szükség.
ség, amely a magyar mik ró- és
 Olyan gazdaság politikára van szük
b és kiszámítható adókat és
kisvállalkozásokat segíti. Alacsonyab
közterheket!
ságát! Ennek érdekében magyar
 Fejleszteni kell a megye mezőgazda
kézbe kell ven ni a kereskedelmet.
újra kell teremteni a magyar
 Állami programok keretében
élelmiszeripart a megyében.
gazdasági programokat a megyei
 Az állam indítson nagy állami
és olcsó lakás!
építőipar fejlesztésére. Épüljön több
szerét!
rend
 Javítani kell a megye közlekedési
egészség ügyi ellátását. Az
ye
 Lényegesen javítani kell a meg
számára hozzáférhető legyen!
egészség ügy ingyenes és minden ki
a megyében! Minden kinek legyen
 Fel kell számolni a szegénységet
élhetése!
biztos jövedelme, emberhez méltó meg
tőséget kell adni!
lehe
lási
 A cigányságnak mun kát és tanu

volt, ami az egyik legmagasabb az országban. Az átlagkeresetre
vonatkozó adatok azonban elfedik az aránytalanságokat.
Egyes cégeknél nagy fizetésekre lehet szert tenni, de a magyar
vállalkozások zöme csak a minimálbér fizetésére képes.
A megye lakosainak egészségügyi viszonyai jobbak az
átlagosnál. Az átlag azonban itt is csak átlag. A szegényebb
családok, ezen belül a munkanélküliek, a hajléktalanok, a
cigánylakosság egészségügyi viszonyai jóval rosszabbak.
A háziorvosok száma 9 százalékkal csökkent, a rendelésen
megjelent betegek száma viszont több mint 5 százalékkal
növekedett az ezredforduló óta. A megyében 148 háziorvos
működik. Az egy háziorvosra jutó lakosok száma nagyjából
megegyezik a Budapest nélkül számított vidéki átlaggal. (Az
egy háziorvosra jutó lakosok számának országos átlaga 2027, a
vidéki átlag 2081.) A tízezer lakosra jutó kórházi ágyak száma
országos összehasonlításban viszonylag alacsony a megyében.
Komárom-Esztergom megyében 2013-ban 107 lakás épült,
ami nyilvánvalóan kevés. Ráadásul a megyében van országosan
a legtöbb kis alapterületű lakás.

továbbra is a külföldi tőkére kívánja építeni. Ez az út
azonban kockázatos. Egyrészt, a külföldi tőke csak addig
marad, amíg érdekei megkívánják. Másrészt, a gazdaság
fejlesztése nem a helyi érdekek alapján fog történni,
hanem az fog történni, ami előnyös a külföldi tőkének.
Ez azt is jelenti, hogy a magyar vállalkozások jövője
továbbra is kérdéses.
A fejlesztési programokban szó van olyan
hagyományos iparágak felélesztéséről, mint a
szénbányászat. „Az energiatermelést illetően a
Nemzeti Energiastratégia az „atom-szén-zöld”
elnevezésű forgatókönyvet preferálja. Ez a szcenárió
új paksi atomerőművi blokkok megépítésével, az
atomenergia termelés hosszú távú fenntartásával
számol, és erre alapozva a közlekedés villamosítását
is célul tűzi ki. A Stratégia szerint ugyancsak szinten
kell tartani a szén alapú energiatermelést.
ELLENTMONDÁSOS POLITIKAI VISZONYOK

A 2006-os országgyűlési választásokon a megyei
listán az MSZP 3, a Fidesz 2 mandátumot szerzett, s
mind az 5 egyéni kerület az MSZP-nek jutott. 2010ben az MSZP elveszítette ezt a megyét is. A megyei
listán 3 Fideszes, és 1 MSZP-s jutott be, és a Jobbik
is mandátumot szerzett. Az egyéni választókerületek
mindegyikében is a Fidesz győzött.
Az önkormányzatok szintjén a politikai váltás
már korábban bekövetkezett. 2006-ban a megyei
közgyűlésbe 21 Fidesz-es és 8 MSZP-s került.
A korábbi és a jelenlegi esztergomi polgármesterrel
kapcsolatos viták azonban jelzik, hogy a győztesek között
sincs minden rendben. A megye lakosságában tapasztalható
elégedetlenség, a növekvő szegénység elvben lehetővé teszi,
hogy változzanak a politikai erőviszonyok. A 2014. április
6-i választás megmutatja, hogy az emberek változás vágya
ténylegesen eredményez-e változást.

A MUNKÁSPÁRT
JELÖLTJE KOMÁROMESZTERGOM MEGYÉBEN
Komárom-Esztergom megye 01. OEVK (Tatabánya)

PETRIK TÍMEA
23 éves, varrónő

A JÖVŐ
„A megye továbbra is intenzíven részt vegyen a nemzetközi
gazdasági folyamatokban, részese legyen a munkamegosztáson
alapuló globális gazdaságnak és elkerülje a perifériára sodródást, a
meghatározó befektetők elfordulását és a kialakuló negatív hangulat
hatására a befelé fordulást, szétesést” - olvashatjuk a megye egyik
távlati fejlesztési dokumentumában. Ez azt jelenti, hogy az ország
és a megye jelenlegi vezetése Komárom-Esztergom megye jövőjét

Jelenleg GYES-en van.
Szegény családban nőtt fel, jól ismeri a
dolgozó emberek életét, gondjait. Fiatal
kora ellenére hamar megtapasztalta, hogy
az életben mindenért meg kell küzdeni.
A Munkáspárt aktív tagja.
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IGAZSÁGOT UKRAJNÁRÓL!

A nyugati világ hősként ünnepli az ukrajnai tüntetőket, és
minden ennek ellentmondó információ dacára békés, az
európai értékeket támogató erőknek állítja be őket. Ezek a
híradások következetesen hallgatnak a szélsőségesekről, a
nacionalistákról, szemet hunynak a nemzetiségi alapú uszítás
és erőszak felett. De mi történik valójában Ukrajnában, ahol
nemzeti hősként ünneplik a nacionalisták a nácikkal kollaboráló
Sztepan Banderát? Mi történik Ukrajnában, ahol sorra döntik le
a Lenin szobrokat?
Az ukrajnai fejlemények naprakész leírására egy hetilap
nem megfelelő platform az események gyors alakulására való
tekintettel. A mostani válság háttere, hogy a szocialista rendszer
24 évvel ezelőtti megdöntése után kialakult ukrán tőkésosztály
mindkét köre végtelenül korrupt, akár az oroszokhoz, akár a

nyugat-európai tőkésekhez húz. Óriási a munkanélküliség, a
kilátástalanság és a reménytelenség. Az Egyesült Államok és
az Európai Unió nem akarja, hogy a dolgozó tömegek tényleg a
saját kezükbe vegyék a sorsukat és megdöntsék a tőkés rendszert,
ahogy azt sem, hogy Ukrajna orosz befolyás alá kerüljön. Az
EU-nak saját válsága megoldásához új piacra van szüksége.
A nyugat ünnepli a tüntetőket, vezetőiket Brüsszelbe
és Berlinbe hívják, az utcán egész télen etették, itatták az
úgynevezett felkelőket. A demokráciára egyébként oly kényes
nyugati világ minden további nélkül szalonképes politikai
erőnek tekinti a szélsőjobboldali Szabadság (Szvoboda) pártot,
és akkor is túlzott karhatalmi erőszakról beszél, amikor
tagadhatatlan, hogy a tüntetőknek fegyvere van. A Majdan
hőse, Sztepan Bandera a második világháború idején az Ukrán
Nacionalisták Szervezetének vezető személyisége volt, harcolt
a Vörös Hadsereg ellen, ő volt az, aki 1941. június 30-án
Lvivben olvasta fel az Ukrán Függetlenségi Nyilatkozatot, majd
az Ukrán Felkelő Hadsereg megalakulásával részt vett ennek
volhíniai és (többek között) kárpátaljai akcióiban, amelyek
során úgy 100 ezer lengyelt mészároltak le. A német megszállás
idején pedig együttműködött a wehrmachttal a helyi zsidó
deportálás megszervezésében, továbbá önállóan végrehajtott
mészárlásokéban.
A nyugat érdekeit szolgáló kormányt akarnak, s az Ukrán
Kommunista Párt az elmúlt évek során tanúsított megalkuvása
miatt nem tud a tömegek élére állni, tehetetlen, s mivel rendre
támogatta a tőkések oroszbarát részét, maga is célponttá vált.
Ukrajnában ugyanaz megy végbe, mint Líbiában,
Egyiptomban. A nyugat lázítja az embereket, akik elégedetlenek
a munkanélküliséggel és a szegénységgel. A fellázított emberek
között megjelennek a szélsőséges, fasiszta szervezetek és
erőszakos akciókra buzdítják az embereket.
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EL CARACAZO 25 - AMIKOR VENEZUELA FELLÁZADT
25 éve, 1989. február 27-én a venezuelai nép fellázadt a
Carlos Andrés Pérez elnöknek, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) által előírt neoliberális megszorító csomagja ellen. Az
olajban gazdag dél-amerikai ország lakosságának nyolcvan
százaléka mérhetetlen nyomorban élt. Az embereknek elegük
lett, a tüntetések zavargásokba torkolltak. A fegyvertelen nép
ellen azonban Pérez kormánya kivezényelte a hadsereget, a

venezuelai titkosszolgálat politikai tisztogatásba kezdett a
baloldali aktivisták között. A Caracazónak kétezer áldozata
volt. Hugo Chávez, Venezuela későbbi elnöke, aki ekkor
a hadsereg tisztje volt, a vérontás után, híres beszédében
kijelentette, hogy nem fordulhat többé elő, hogy az ország
hadseregét nem külső ellenség, hanem Venezuela fegyvertelen
polgárai ellen vetik be.
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