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NEM
PÉNZÉRT
SZAVAZUNK!

PÉNZRE HAJTÓ PÁRTOK TUCATJAI INDULNAK
A VÁLASZTÁSOKON. A MUNKÁSPÁRT TOVÁBBRA IS
A DOLGOZÓ EMBEREK ÉRDEKEIÉRT KÜZD.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
SIKER
Vágytunk a sikerre. Régóta vágytunk
rá. Megérdemeltük a sikert. Ennyi évnyi
munka, ennyi kitartás és önfeláldozás
után megérdemelten nyugtázhatjuk: a
2014-es országgyűlési választásokon
a Munkáspártnak van országos listája.
Néhány hónapja azt mondtuk: nehéz, de
megpróbáljuk! Legyen országos lista!
Elosztottuk erőinket, pénzt gyűjtöttünk,
tanultuk az új választási rendet,
készültünk a csatára, mentünk az utcára,
kóstolgattuk az emberek hangulatát.
Aztán eljött a nap: eldördült a
startpisztoly. Az ajánlásgyűjtés nem volt
leányálom, minden erőnket igénybe vett.
Néha elkeseredtünk, néha csüggedtünk
is, de soha nem adtuk fel. Országos
listának lennie kell! – adtuk ki a jelszót.
Ezt várja a párt minden tagja, ezt várja
a tőkés rendszertől szenvedő munkás és
minden dolgozó.
Nos, van listánk, most már
Magyarország minden egyes településén
lehet majd szavazni a Munkáspártra. Több
mint harminc egyéni jelöltnek gyűjtöttük
össze kellő számban az ajánlásokat, ők
már a választási bizottságok szigorú
vizsgálatán is átestek. Mikor e sorokat
írom, néhány helyen még nem született
meg a döntés, de reméljük, hogy tovább
gyarapszik a képviselő-jelöltjeink köre.
2010-ben mindenki azt mondta: a
Munkáspártnak vége. Ha csak a számokat
nézzük, volt benne némi igazság. 2010ben a Munkáspártnak összesen 16 egyéni
jelöltje volt, és négy megyében tudtunk
az akkori rend szerint területi listát
állítani. Budapesten még labdába se
tudtunk rúgni. Mondanom sem kell, hogy

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 országos listára nem futotta erőnkből.
De volt bennünk valami, ami hiányzik
a polgári pártokból. Hisszük és tudjuk,
hogy a pénz uralma, a kapitalizmus nem
lehet az emberiség jövője. Hisszük, hogy
ez a világ nem jó. Hiszünk a dolgozó
ember igazában.
Az emberek most méltányolták,
hogy mi tisztességesek vagyunk, nem
forgattunk köpönyeget, s kitartottunk
mellettük. Persze, nem mindenki
lelkesedett értünk, de elég sokan. Nem
kevesen azért adták támogatásukat, mert
már mindent és mindenkit kipróbáltak,
az életük mégsem fordult jobbra, és mi
vagyunk az utolsó remény.
Sokak szeme akkor csillant fel, amikor
meglátták Kádár János arcképét, és egy
szempillantás alatt maguk előtt látták a
rég elvesztett múltat, amikor biztos volt
a munkánk és a jövedelmünk, és nem
kellett félni a jövőtől sem. Kádár János
velünk volt egy pillanatra, és személyével
is igazolta, hogy jó és becsületes az, amit
mi akarunk.
A történelmet persze nem egyformán
éltük meg. Nincs is miért csodálkozni,
hogy a szocializmus évtizedei nem
mindenkinek jelentik ugyanazt. De mi
nem is a múltat akarjuk visszahozni. A
Fidesz akar olyan Kossuth teret teremteni,
mint amilyen 1937-ben volt. A Fidesz
hívja vissza a múltból Tisza Istvánt,
Bethlen Istvánt. Mi a gyerekeinknek,
unokáinknak akarunk jobb életet, és nem
akármikor, hanem ma. És bizony a múlt
idézésétől nem lesz nagyobb és olcsóbb a
kenyér, és munkahelyek se születnek.
Sokan sokféle ok miatt adták nekünk
az ajánlásukat. De egy valami közös volt:
ajánlásukat a Munkáspártnak adták. Nem

egyikünknek vagy másikunknak, hanem
a pártnak. És ezt ne feledjük! Most jön
a kampány. Most győzködni kell az
embereket, mozgósítani őket. Mivel?
Programunkkal, politikánkkal, egyéni
jelöltjeink tisztességével és legfőképpen
a Munkáspárt tekintélyével, erkölcsi
tőkéjével.
Választás még nem volt. A választás
április 6-án lesz. Harmincegynehány jelölt
és egy szilárd országos lista birtokában egy
kicsit derűlátóbbak vagyunk. Mi megtettük
azt, ami tőlünk függött: van listánk, vannak
jelöltjeink, lehet a Munkáspártra szavazni.
Az emberek hangulatát, gondolkodását
azonban nagyon kis mértékben tudjuk
befolyásolni. Minden ellenünk hat, a
média, a plázavilág, az iskola, a hivatalos
propaganda. Ellenük is harcolunk, amikor
szórjuk a röplapjainkat, osztogatjuk A
Szabadságot.
Mire építhetünk? Nos, mindenekelőtt
az emberek személyes életélményeire,
az
elmúlt
évtizedekben
megélt
szenvedésekre. Sok ember annyira
kilátástalannak véli a helyzetet, hogy
nem megy el szavazni, de sok ember
igenis elmegy, és itt van esélyünk.
Számíthatunk arra is, hogy az
emberek mára rendesen megutálták
a parlamenti pártokat. Az egyiket
diktátornak tartják, a másikat tolvajnak,
s valami másra vágynak. És itt is van
esélyünk. Arra persze nincs garancia,
hogy az utolsó pillanatban az emberek
nem a józaneszükre, hanem a reklámra
hallgatnak, s mégis valamelyik „nagyra”
szavaznak.
Egy kicsit itt lesz velünk a múlt is, a
szocializmus emléke. Talán gerjeszti majd
azt a hitet, hogy a magyar dolgozónak
nem kell belenyugodnia a kapitalizmusba.
Egyszer már sikerült megszabadulni a
milliárdosoktól, miért ne sikerülhetne újra?
De leginkább arra kell építenünk, ami
a sikeres ajánlásgyűjtésnek is titka volt: a
párt, a párttagság fegyelmezett, kitartó és
pontos munkájára.
De most örüljünk! Örüljünk együtt a
sikernek, és merítsünk erőt a következő
egy hónap csatáira!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Új állami autótenderen futott be a Porsche Hungaria Kft.,
ezúttal a kormányzati vezetői autók szállítására kiírt
közbeszerzésén nyert egyedüli ajánlattevőként. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt működő a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 25 darab felsőközép és kettő alsó-közép kategóriába sorolt járművet szerez
be, bruttó 189 millió forintért.
Munkáspárt: Ránézésre is szép és tisztességes az a
közbeszerzés, ahol egyedüli ajánlattevő pályázatát verseny
nélkül elfogadhatják. De ha már itt tartunk, az sem rossz
kérdés, milliós fizetésük mellett miért jár lakástámogatás,
ráadásul autó a kormányzati vezetőknek? Tessék szépen
saját zsebből fenntartani mindazt, amit a normális ember
ennek a pénznek a töredékéből kénytelen megtenni.
2. Az eredetileg becsült 3 milliárd 350 millió forint helyett
4 milliárd 290 millió forintért újíthatja fel a Strabag a
Szegedet nyugatról elkerülő út egy szakaszát - az eredmény
a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg. A feladat
„az 55. számú főút egyik 14 kilométeres szakaszának 115
kilonewton tengelyterhelésre történő megerősítése”, és az
úttal párhuzamos bicikliút megépítése.
Munkáspárt: Már az eredeti összeg is elképesztő, nem hogy
az újabb. Nem volt szerződés, ami alapján konkrét feladatot
konkrét áron kell teljesíteni? De az sem mindegy, hogy
miből készülhet az az út, ahol egyetlen kilométerért 306,5
millió forintot kell fizetnünk!?
3. Különösen nagy kárt okozó csalás miatt rendelt el
nyomozást az ügyészség az SZDSZ tartozásai miatt. A
hatóság szerint a Szabad Demokraták Szövetsége több száz
millió forint államilag garantált hitelt igényelt pártirodái
megvásárlására. Kuncze Gábor és Fodor Gábor, a szabad
demokraták korábbi elnökei, a jelenlegi álbaloldali
összefogásban is részt vevő két politikus szerint nem
történt károkozás. 2010-ben a szabad demokratáknak
több mint 771 millió forintos tartozása volt.
Munkáspárt: A fent említett urak bezártak egy boltot, vitték a
szajrét, most nyitnak egy másikat. Hogy mit keresnek még
a közéletben, főként az Összefogás listáján, csak találgatni
lehet. Mi szívesen javasolnánk számukra más tartózkodási
helyet, ahol talán mégis emlékeznének, hová tűnt az a
néhány száz milliócska..
4. A hazai kis- és középvállalatok kevesebb, mint harmadánál
áll a számítógéppel dolgozók többségének rendelkezésére
laptop, okostelefont és mobilinternetet pedig csak minden
ötödik cég biztosít a szellemi alkalmazottak többségének. A
kutatás adatai szerint a 10-50 fős cégek háromnegyedénél a
levelezési rendszert a dolgozók többsége nem tudja kívülről

elérni. A vállalatok informatikai rendszeréről döntő vezetők
maguk is úgy gondolják, le vannak maradva.
Munkáspárt: Persze, hogy le vannak maradva, a magyar
vállalkozóból nem lesz „stratégiai partner”, az
adókedvezmények és állami támogatások sem hozzájuk
mennek először. Örülnek, ha a dolgozót és az adókat meg
tudják fizetni. Magyarország majd akkor teljesít jobban, ha
valóban jut az érdemi, valóban hazai fejlesztésekre.
5. Lázár János államtitkár azt mondta, a kormány kész minden
áram- és gázszolgáltatóval korrekt tárgyalásokat folytatni
arról, hogy miként tudják átadni érdekeltségeiket, elhagyni
az országot. Jelenleg is folynak ilyen tárgyalások.
Munkáspárt: Ezekkel a szolgáltatókkal nem az a baj,
hogy kivonulnak, hanem az, hogy bagóért bejöhettek
és évtizedeken keresztül kedvükre harácsolhattak, a mi
kárunkra. Okos közgazdászok esetleg kiszámolhatnák, az
akkori vételi ár és az azóta kivitt profit összefüggésében
vajon mekkora kártérítéssel tartoznak a magyar
embereknek.
6. A mostaninál nagyobb zaj lesz a 4-es metró vonalán egyes
városrészekben, de így sem lesz nagyobb zaj, mint egy
átlagos nagyvárosban – közölte kedden a BKK.
Munkáspárt: Ennyi idő és pénz ráfordításakor jogos a kérdés:
nem lett volna lehetőség a lakosság érdekeit is szem előtt
tartani? Nem elég, hogy a metró vonala teljesen értelmetlen,
de a helyi lakók nyugalmát is elviszi? Igen, értjük, hogy a
„határértéket” nem éri el a zaj szintje. Bennünket az érdekel,
ami az országban folyik, mikor éri el azt az ominózus
határértéket...
7. Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonbeszélgetést
folytatott Angela Merkel német kancellárral, és kifejtette:
az Oroszországgal által Ukrajnával szemben tett
intézkedések teljes mértékben összhangban vannak a
helyzet követelményeivel. A német fél kérésére létrejött
beszélgetés során Merkel aggodalmát fejezte ki a
krimi események, és általában az ukrajnai fejlemények
miatt. Putyin felhívta Merkel figyelmét arra, hogy az
ultranacionalista erők folyamatosan fenyegetik az orosz
állampolgárok és az orosz anyanyelvű lakosság életét és
törvényes érdekeit.
Munkáspárt: Sok kérdés felmerülhet, de egy dolog világos.
Nem Oroszország akarja meghódítani Ausztriát vagy
Svájcot, hanem az USA és az EU akarja megszerezni
Ukrajnát. Nem Oroszország akar háborút, hanem az USA és
az EU akarja háborúra provokálni Oroszországot.
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MEGVAN A MUNKÁSPÁRT LISTÁJA!
MOST MEGVÁLTOZTATHATÓ A TOLVAJ-REZSIM, MOST
ELKERGETHETŐ A FIDESZ ÉS AZ MSZP, AZ ÉLŐSKÖDŐ JOBBIK IS
Az Országos Választási Bizottság adatai szerint lapzártáig,
azaz március 4-e estéjéig a Munkáspártnak több mint 30
bejegyzett és jóváhagyott egyéni jelöltje van. Döntés született
arról is, hogy már megvan a Munkáspárt országos listája!
Gratulálunk minden elvtársunknak és barátunknak, akik
vállalták az indulást a Munkáspárt színeiben, függetlenül attól,
hogy összegyűjtötték-e az ajánlásokat.
Gratulálunk mindazoknak, akik a sikeres gyűjtés után ma már
a Munkáspárt hivatalos jelöltjei.
Gratulálunk a párt budapesti és megyei vezetőinek, a választási
munka minden szervezőjének. Gratulálunk a párt Elnökségének
és külön is az Operatív Választási Bizottság tagjainak, hogy
szervezték, irányították a munkát, lelkesítettek és példát mutattak.

Salgótarján már márciusban választhat
Öten indulnak az időközi önkormányzati választáson március
30-án Salgótarjánban, ez és az ugyanezen a napon tartandó
somogyaszalói polgármester-választás lesz a két utolsó ilyen
voksolás ebben a választási ciklusban. A mandátumért
Bánházi György (Magyar Munkáspárt), Fekete Tamás
(Magyar Szocialista Párt, Együtt - A Korszakváltók Pártja,
Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt,
Magyar Liberális Párt), valamint Szabó Csaba (független),
Tóth Tamás (független), Klenóczky Sándor (független) indul.
Főváros, megye

OEVK

Ezen a választáson soha nem látott mennyiségű párt
indulhat. Az új törvény pénzt kínál mindenkinek, aki tud
országos listát állítani. Az új politikát hirdető LMP pénzzel
küldte utcára aktivistáit, fejenként ezer forintos órabérért.
Rengeteg a bóvlipárt, akik mögött ilyen vagy olyan vállalkozó
áll, akik pénzt adnak óriásplakátra és aláírásszedőre, aztán pár
hétig dől az állami pénz, több százmillió forint. Aztán ezek
a pártok egyszerűen megszűnnek, csődöt jelentenek, vezetőik
eltűnnek.
A Munkáspárt minden eddigi választáson indult, mi
ténylegesen változtatni akarunk. A jelöltjeink becsületes
dolgozó emberek, akik gyakorta az állásukat kockáztatják ezért.
Nem csak a választási kampány idején van szórólapjuk, arcuk
van mindig. Számukra a tisztesség és nem a haszonszerzés az
életforma. Idősebbek és fiatalok, olyanok, akik látták Kádár
Jánost és olyanok, akik meg akarják ismerni, hogy milyen, ha
a munka biztos, ha gyermeket vállalhatsz kockázat nélkül, ha a
jövőd nem egy lottószelvényen, egy multi haszonkulcsán múlik.
Ezt a választást egyedül a Munkáspárt kínálja!
A Gyurcsány-szövetség vagy a Fidesz ilyen vagy olyan
jelszavak alatt akarja továbbra is meglopni a magyar embereket.
Ugyanazok gazdagodnak az új pártokban is, legfeljebb más
címkét vásárolnak.
Vessünk véget ennek az üzletelésnek!
Húsz évig tűrtük, most elég!
A Munkáspártot bárhol választhatja.
Most tényleg dönthetünk!

Jelölt neve

Jelölt állítók

VB döntés

Státusz

Budapest

02

Benyovszky Gábor

Munkáspárt

Nyilvántartásbavéve

Indulhat

Budapest

08

Dr. Hajdu József Péter

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Budapest

09

Kerezsi László

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Budapest

11

Fehérvári Zsolt István

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Budapest

17

Dr. Thürmer Gyula

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Baranya

03

Horváth József

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Bács-Kiskun

02

Kerekes Antal

Munkáspárt

Döntés előtt

Bács-Kiskun

06

Kalapos Mária

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Békés

01

Bánhegyi József

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Békés

03

Szőke János

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Békés

04

Gál Ferenc

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

01

Orosz Imre Tibor

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

02

Fülöp József Istvánné

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

03

Kónya Béla

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

04

Kardos Mihály

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

06

Dr. Váli Zoltán

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Borsod-Abaúj-Zemplén

07

Dr. Szücs Lajos

Munkáspárt

Döntés előtt
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Főváros, megye

OEVK

Jelölt neve

Jelölt állítók

VB döntés

5

Státusz

Csongrád

02

Budai László

Munkáspárt

Döntés előtt

Csongrád

04

Surányi Vivien

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Fejér

03

Veres Péter

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Fejér

05

Berényi Béla

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Győr-Moson-Sopron

01

Milkovics Attila

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Győr-Moson-Sopron

05

Nagy Ádám

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Jász-Nagykun-Szolnok

01

Bencsik Mihály

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Jász-Nagykun-Szolnok

02

Turi Kristóf Tamás

Munkáspárt

Döntés előtt

Jász-Nagykun-Szolnok

03

Dull Krisztián Norbert

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Jász-Nagykun-Szolnok

04

Pozsonyi Péter

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Komárom-Esztergom

01

Petrik Tímea

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Nógrád

01

Nagy Attila Tibor

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Nógrád

02

Dr. Frankfurter Zsuzsanna

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Pest

04

Nagy Sándor

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Somogy

02

Szép Erzsébet

Munkáspárt

Döntés előtt

Szabolcs-Szatmár-Bereg

03

Tóth Péter Pál

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Szabolcs-Szatmár-Bereg

04

Nagy István Béla

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat

Szabolcs-Szatmár-Bereg

05

Pásku Károly

Munkáspárt

Nyilvántartásba véve

Indulhat
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BIZTOS JÖVŐT, MUNKÁT CSONGR
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN,
A DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL

Fel kell számolni Csongrád megye kettéosztottságát! A megye nemcsak Szeged és Hódmezővásárhely! Az állam indítson
nagy állami gazdasági programokat a megye fejlesztésére, új munkahelyek teremtésére! Pénzzel és ne szavakkal segítsük a
megye mezőgazdaságát! Ez jobb életet, változást hozna, ezt csak a Munkáspárt akarja.
CSODÁLJUK A CSONGRÁDI TÁJAT
Az M5 autópálya megépítése ajándék volt Csongrád megyének.
Alig két óra alatt le lehet érni Budapestről Szegedre, és még
aznap el lehet jutni Belgrádig. Ilyen körülmények között
szívesebben telepednek meg a vállalkozók, és az értelmiség sem
hagyja el a megyét, hiszen elérhető távolságba került minden,
amit itt nem találna meg.
Az M5-nek azért van hátránya is. Az átlag utazó átrohan a
megyén. Pedig látnivaló van itt bőven. Szeged az 1879-es tiszai
árvíz után elegánsan felépített belvárosával legszebb városaink
közé tartozik. A magyar történelem igazi kincseit jelentik
az alföldi mezővárosok. Csongrádban van belőlük bőven:
Hódmezővásárhely, Szentes, Makó, Csongrád, egyik szebb,
mint a másik. Itt van nemzeti emlékhelyünk, Ópusztaszer, itt
tartják a Szegedi Szabadtéri Játékokat, hogy csak néhányat
említsünk a nevezetességek közül.
Na és a táj! A Tisza szépsége mindenkit magával ragad, és
Tisza-Körös torkolat Csongrádnál az egyik legkedvesebb része
az alföldi tájnak.

A megye maga 1950-ben nyerte el mai formáját. Sokáig nem
is Szeged volt a székhely, hanem Hódmezővásárhely. Mára
azonban Szeged minden szempontból a megye, sőt az egész DélAlföld első számú városa lett.
A LEGNAGYOBB KINCS A FÖLD
Csongrád megye mezőgazdasági szempontból egyik
legjelentősebb megyénk, az ország éléstára. Földrajzi adottságai,
a sok napsütés és a folyók közelsége kiváló termőfölddé teszik
a területet.
A rendszerváltás és az EU-csatlakozás kifejezetten káros
volt a falu népének. Az ország vöröshagyma-, fokhagyma-,
fűszerpaprika- és gyökérzöldség termésének felét Makó és Szeged
körzete adja. Igen ám, de Magyarországon jelentős mértékben
csökkent a vöröshagyma termelése az elmúlt évtizedben. A
termőterület közel a felére esett vissza. Ugyanebben az időszakban
Hollandia 30 százalékkal, Ausztria 10 százalékkal növelte a
vöröshagyma termelését, nem is beszélve Spanyolországról. Ma
ők uralják az orosz piacot, és nem mi.

MAGYARORSZÁG

RÁD MEGYÉBEN!
Az EU-csatlakozás megnyitotta az utat a külföldi
fűszerpaprika előtt, ami nagyon komoly veszteséget okoz a
szegedi paprikatermelésnek. A hazai termelők egyszerűen
nem bírnak versenyezni az olcsó külföldi importtal. A
magyar kereskedelem eladása a külföldi tőkének oda vezetett,
hogy a magyar zöldség kiszorul a hipermarketekből és
diszkontláncokból.
A jellegzetes szatymazi őszibarack a Duna-Tisza közének az
országhatárhoz és a Tiszához csatlakozó délkeleti szögletében
terem. A hazai piacokra erről a tájról szállítják legkorábban az
őszibarackot.
Érthető tehát, hogy Csongrád megye legértékesebb kincse
a föld. Ez alapozta meg a megye boldogulását a szocializmus
időszakában is, és ez lehet jövőbeni fejlődésének is egyik pillére.
Csongrád megyének van ipara, de nem tekinthető ipari
megyének. A szocializmus időszakában olyan nagy könnyűipari
üzemek működtek itt, mint a Szegedi Gumigyár, a Szegedi
Kenderfonó, a Szegedi Ruhagyár. A hazai gyufagyártás
központja is Szeged volt. A város nagy hagyományú kézműipari
terméket gyártó seprűgyára az egyetlen gyár volt Szegeden,
amelyik kimondottan csak exportra termelt, és egy évtized alatt
meghódította a világpiacot. Mára ez jórészt a múlté. A mai ipar
lényegében csak a megyeszékhelyen és a nagyobb városokban
van jelen. A megye többi részét igen gyenge gazdasági
teljesítmény, jelentéktelen turisztikai ipar jellemzi.
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CSONGRÁD MEGYE
Területe: 4262 km²
Lakossága: 421 ezer (2011)
Megyeszékhely: Szeged (161 ezer lakos)







Politikai sajátosság:
Csongrádban együtt van jelen a gazdagság és a nyomor.
A megye társadalmi szempontból is kettészakadt.
Jelentős számú a cigánylakosság.
2010 óta erősödik a Jobbik.
Szegeden még tartja magát az MSZP.
Magyarcsanád községben a Munkáspárt önkormányzati
képviselője Popa György.
Munkáspárti szervezet:
Alelnök: Nagyvári László
E-mail: csongrad@mun kaspart.hu
Telefon: 06-30/442-1612
:
Honlap http://csongrad.munkaspart.hu

EGYENLŐTLEN FEJLŐDÉS

Csongrádban együtt van jelen a gazdagság és a nyomor.
A megye társadalmi szempontból is kettészakadt.
2010-ben a felsőfokú képzésben
végzettek számát tekintve Csongrád
megye első volt a megyék között.
Csongrád megyében, elsősorban
a Szegedi Tudományegyetemnek
köszönhetően
országos
viszonylatban kimagasló az egy
lakosra jutó K+F ráfordítás aránya.
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hosszabb ideje tartó visszaesése, amelynek eredményeként a
térség lakossága öregedik.
A munkanélküliségi rátán a megye tíz év alatt sokat rontott,
a 2000. évi 4 százalékról 2013 végére 10 százalékra nőtt.
Különösen nehéz a helyzet a megye déli részén, Ásotthalom,
Mórahalom térségében.
A teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagbére 2012ben 124 ezer forint volt. Az itteni bérek elmaradnak az országos
átlagtól mintegy havi 20 ezer forinttal.
Nem sok jó mondható el az itt élők egészségügyi
helyzetéről. Csongrád megye a lakosságot fenyegető halálozási,
megbetegedési mutatók tekintetében sok megbetegedésben élen
jár (daganatos megbetegedések, tüdőrák, hipertónia, stroke,
öngyilkosság). Ebben a térségben az országos átlaghoz képest
kiugróan magas az öngyilkosság aránya.
Csongrád megye orvosellátottsága az utóbbi években
nemigen változott. Az egészségügyi alapellátás gerincét alkotó
háziorvosok és házi gyermekorvosok száma 1990-ről 2010-re 17
százalékkal emelkedett, így összesen 221 háziorvos és 69 házi
gyermekorvos látja el a betegeket.
A lakáshelyzet nem könnyű a megyében. 2013-ban csupán
312 lakás épült, szemben a tíz évvel ezelőtti 1100-1300 lakással
szemben. Nagyon sok ember belekezd az építkezésbe, de nincs
pénze befejezni. Csongrád megyében is sok devizahiteles él,
akik problémája rendezetlen. Az épített lakások 75 százaléka
a Szegedi kistérségre koncentrálódik, a Szegedi kistérségben
épített lakások számának 88 százaléka pedig Szegedre, Szentes
pedig az épített lakások egytizedét képviseli a megyében.
Csongrád megye településeinek közel felében nem építettek
lakást.
A 2013-as adatok szerint lényegesen javult a bűnözési helyzet
Csongrád megyében. 2010-ben a megye még az országos
harmadik helyet foglalta el Hajdú-Bihar és Somogy megye
után a százezer főre jutó ismertté vált bűncselekmények számát
tekintve, addig 2013 végére már 10 megye is megelőzte.
Csongrád megyében mintegy 12-20 ezer cigány él. A
cigánylakosság aránya az egész lakosságon belül a magas
születési szám miatt folyamatosan nő. A roma lakosok aránya
a megyében Bakson a legnagyobb, és igen jelentős Algyőn,
Apátfalván, Árpádhalmon, Dócon, Ferencszálláson, Kisteleken,
Magyarcsanádon és Mindszenten. A régióban több program is
indult az elmúlt időszakban a roma szegregáció csökkentésére,
amelyeknek – hasonlóan az országos programokhoz – nem sok
hatásuk van.

megtartotta a 3 mandátumot. Az MSZP-nek csak egy jutott, és
egy mandátummal megjelent egy új politikai erő, a Jobbik.
Önkormányzati szinten Szeged az a város, ahol az MSZP
tartja magát, élén Botka Lászlóval. Hódmezővásárhely,
ahol sokáig Lázár János volt a polgármester, a Fidesz egyik
meghatározó bástyájává vált.
2006-ban a megyei közgyűlésben a Fidesz került többségbe
az MSZP-vel szemben 20:16 arányban. 2010-ben a Fidesz 12
mandátumot szerzett, az MSZP 6-ot, és itt is megjelent a Jobbik
2 mandátummal. A Jobbik erősödése folytatódik, amit jelez az
is, hogy a közelmúltban Toroczkai Lászlót, a Jobbik megyei
önkormányzati képviselőjét választották meg a rendkívül
szegény Ásotthalom polgármesterének.
2006-ban a Munkáspárt megyei listával rendelkezett a
parlamenti választásokon. Három helyen tudott egyéni jelöltet
állítani, Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Makón. Az MSZPvel szövetkező pártellenzék támadása megviselte a megyei
szervezetet is, így 2010-ben már csak Makón volt munkáspárti
jelölt. 2014-re változni látszik a helyzet. Makó mellett Szegeden
is van jelöltje a pártnak.

A MUNKÁSPÁRT
CSONGRÁD MEGYEI
JELÖLTJEI
Csongrád 04. OEVK (Hódmezővásárhely)

SURÁNYI VIVIEN
23 éves, kertész
Jelenleg főállású anyuka.
Makó városában él családjával.
Ismeri a fiatalok, ezen belül a gyermeket
nevelő családok problémáit. A dolgozó
emberek méltó képviselője lehet a
parlamentben.
Csongrád 01. OEVK (Szeged)

ERŐSÖDIK A JOBBIK?
2002-ben a 7 egyéni választókerületből 5-ben a Fidesz győzött.
Két szegedi választókerület maradt az MSZP-nek. Az egyiket
éppen a város szocialista polgármestere, Botka László nyerte el.
A 6 listás mandátumon 3-3 arányban osztozott a Fidesz és az
MSZP.
2006-ban az MSZP a liberális erőkkel szövetkezve sikeres
ellentámadásba ment át. Szegeden 2 kerületben az MSZP nyert,
egyben az SZDSZ. Az MSZP megszerezte Szentest és Makót
is. A Fidesz két helyen, Hódmezővásárhelyen és Csongrádon
győzött. A területi listán maradt a 3-3 a Fidesz és az MSZP
között.
2010-ben az MSZP elvesztett minden egyéni választókerületet, és a Fidesz lett a fő politikai erő. A területi listán a Fidesz

BUDAI LÁSZLÓ
34 éves, jelenleg munkanélküli
A Hansági Ferenc Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Szakiskolát végezte el.
Megélte a rendszerváltás minden
negatív következményét, szembesült
a szegénység, a munkanélküliség
gondjaival.
Ismeri, és következetesen képviseli
minden fórumon, a közéletben és az
Interneten a dolgozó emberek érdekeit.

MAGYARORSZÁG
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A DOLGOZÓ DÖNTHESSEN FEJÉRBEN!

Fejér megye munkásainak és dolgozóinak legyen képviselete az Országgyűlésben! A Munkáspárt ezt akarja. Akkor nem lesznek
Dunaferr-féle ügyek, a melóst nem veszik semmibe és játsszák ki. Az MSZP és a Fidesz évtizedekig játszott az emberekkel,
végre hagy döntsenek saját sorsukról a Parlamentben! A Munkáspárt jelöltjei Fejér megyében is erre esküdtek fel.
TÖRTÉNELMÜNK RÉSZE
Aligha van magyar ember, aki ne járt volna Fejér megyében.
Minden – magára kicsit is adó – iskola elviszi diákjait
Székesfehérvárra, ahol még Géza fejedelem székelt. Az első
koronázó templomunkat és a királyi temetkező hely maradványait
minden magyarnak ismernie kell, vagy legalábbis kellene. Itt
tartották az 1222. évi országgyűlést, amelyen a magyar történelem
fontos dokumentumát, az Aranybullát kihirdették. Fejér
megyében van Martonvásár is, a Beethoven Emlékmúzeumot
is rejtő Brunszvik-kastéllyal. De a megyében van Pákozd, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc első győztes csatájának
színhelye is. De ne feledkezzünk meg Dunaújvárosról, az egykori
szocialista városról sem! A második világháború után hazánkba
menekült görög hazafiak egy része itt telepedett meg, s mind a
mai napig él és fejlődik a görög község, Beloiannisz.
A SIKERMEGYE
Fejér nem mostanában lett sikermegye. Az volt a szocializmus
időszakában is. Lényegében ugyanazok a tényezők játszottak

szerepet akkoriban is, mint ma: közelség Budapesthez, ipari
hagyományok, szakképzett munkaerő. A szocialista múlt és a
tőkés jelen között azonban van egy lényeges különbség: akkor
minden magyar volt, minden a miénk volt, ma szinte minden a
külföldi tőkéé!
A Videoton a szocializmus idején lett a magyar
híradástechnikai ipar egyik büszkeségévé. A szocializmus idején
élte fénykorát az Ikarus is, mely az európai autóbuszgyártás
egyik legnagyobb cége volt. Manapság magyar Ikarusok helyett
külföldi buszok futnak a magyar utakon. A Dunai Vasmű a
magyar acélipar egyik meghatározó vállalata volt, s szinte
egy egész város, Dunaújváros épült rá. A rendszerváltás után
a korábbi fejlett ágazatok, eltérően más megyéktől, javarészt
megmaradtak, de minden magánkézbe, és jelentős mértékben
külföldi kézbe került.
Fejér megye jelenlegi és jövőbeni fejlesztésének fő eszköze
a külföldi tőke bevonása. Ez az út kockázatos. Ezt mutatta a
dunaújvárosi Dunaferr kálváriája is, aminek még nincs vége.
A furcsa az, hogy amíg a Fidesz-vezette kormány egyre-másra
köti a stratégiai megállapodásokat a külföldi tőkés cégekkel,
Fejér megye ugyancsak Fidesz-vezetésű megyei önkormányzata
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Hol dolgoznak a Fejér megyeiek?
55 százalékuk a szolgáltatásokban,
40 százalékuk az iparban. Az ipar
szinte minden ága megtalálható itt,
a fémalapanyag és fémfeldolgozási
termék gyártásától kezdve, a gumi,
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a megyei fejlesztési tervben világosan beszél ennek az útnak a szüretelt, magas savtartalmú szőlő termesztésére is.
veszélyeiről: „A kiszámíthatatlan gazdasági környezetet növeli, Kérdéses, hogy lesz-e jövőjük?
hogy a megye iparának jelentős része olyan külföldi tulajdonban
van, mely Magyarországtól, és annál inkább Fejér megyétől
teljesen független megfontolások alapján szinte bármikor
megszüntethető, külföldre költöztethető.” Vagyis tudják a
veszélyt, mégis csinálják.
Mit mutatnak a számok: a Fejér megyei vállalkozások
jegyzett tőkevagyonának 68 százaléka külföldi. Vannak
városok, amelyekben szinte semmi más sincs, csak külföldi
cégek. A külföldi tőke aránya Bicskén 96,7 százalék, Ercsiben
91,5 százalék, Rácalmáson 95,4 százalék, Móron 83,3 százalék.
Vannak persze magyar vállalkozások is. Az összes magyar
vállalkozás 70 százalékát az 1-9 fős mikro-vállalkozások teszik
ki, és főként a kereskedelmi szektorban tevékenykednek. Nos,
miféle Magyarország teljesít jobban? Hol beszélhetünk akkor a
magyar gazdaság függetlenségéről?

MIÉRT KÜZD A MUNK ÁSPÁRT
FEJÉR MEGYÉBEN?

KÖNNYEBB AZ ÉLET?
Fejér megyében könnyebb az élet, mint az ország keleti vagy
északi részein. Több a munkahely, jobbak a keresetek. Az
emberek szívesen telepednek meg a térségben. A megye
egyes részein 10 százalékot is eléri a bevándorlás aránya. A
megye lakossága a 2001. évi népszámlálási eredményekkel
összehasonlítva 1 százalékkal nőtt, miközben a megyei jogú
városokban élők száma csökkent, Székesfehérváré 3 százalékkal,
Dunaújvárosé pedig 9 százalékkal.

MAGYARORSZÁG

A mezőgazdaság fejlesztésének a megyében megvannak az
anyagi és emberi feltételei, és az agrárágazat az élelmiszeriparral
együtt joggal lehetne a jövőbeni fejlődés egyik támasza. Ehhez
azonban határozott kormányzati politika is kell.
Fejér megyében a munkanélküliség alacsonyabb, mint
országosan. 2012-ben a munkanélküliségi arány 10,6 százalék
volt, 2013 végén 8,2 százalék. A megye kisebb városaiban és a
falvakban természetesen nehezebb munkát találni, és az élet is
nehezebb.
Az alkalmazásban állók nettó átlagkeresete 2013-ban 144
ezer forint volt, ami kevesebb, mint a 151 ezer forintos országos
átlag, de 30-35 ezerrel meghaladja a nógrádiak vagy a békésiek
átlagjövedelmét.
Fejér megyében 2013-ban 188 lakás épült, jóval kevesebb
az előző évek egyébként sem magas lakásszámától.
Székesfehérváron az ingatlanpiacon egy négyzetméter átlagosan
161 ezer forintba kerül. Mór környékén már 114 ezerért is lehet
egy négyzetmétert kapni.
A házi-, és házi gyermekorvosok száma Fejér megyében az
elmúlt években némileg csökkent, 2010-ben 195 háziorvos és 62
házi gyermekorvos gondoskodott a lakosság ellátásáról. Az 1
háziorvosra jutó lakosságszám 2010-ben 1658 volt, ez 110 fővel
meghaladja az országos átlagot.
A kórházi ellátás elsősorban Székesfehérvárra és
Dunaújvárosra koncentrálódik. A tízezer főre jutó kórházi
ágyszám Pest és Bács-Kiskun megye után itt a legalacsonyabb,
és jelentősen elmarad az országos átlagtól.
KONZERVATÍV MEGYE?
1990-ben a tőkés rendszerváltás a megyében az SZDSZ és
az MDF győzelmét hozta. A kisgazdák és az MSZP szerzett
még 1-1 területi mandátumot. 1994-ben az MDF és az SZDSZ
meggyengült, megerősödött az MSZP, amely tarolt az egyéni
kerületekben, és megjelent a Fidesz a megyei politikai
porondon.
Fejér megyében a rendszerváltás óta folyamatos, többékevésbé kiegyensúlyozott küzdelem folyt az MSZP és a
Fidesz között. Az MSZP befolyása jelentős volt, ami részben
magyarázható a megye munkásmozgalmi hagyományaival, az
ipari munkásság meglétével, részben azzal, hogy a megye sok
katonai egységnek adott otthont, mindig is nagy volt a nyugdíjas
tisztek és tiszthelyettesek aránya.
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FEJÉR MEGYE
Területe: 4358 km²
Lakossága: 426 ezer (2011)
Székhelye: Székesfehérvár (lakossága: 99 ezer)
Politikai sajátosság:
i tőkétől függ.
külföld
a
g
gazdasá
 A
közötti két évtizedes küzdelemben
MSZP
 A Fidesz és az
egyelőre a Fidesz vezet.
 A Munkáspárt több jelölttel rendelkezik, mint a 2010-es
választásokon.
Munkáspárti szervezet:
Elnök: Veres Péter
E-mail: fejer@munkaspart.hu
Postai cím: 8000 Székesfehérvár, József Attila út 8.
Telefon: 06-20/450-0503
Honlap: http://fejer.mun kaspart.hu
2002-ben a 7 egyéni országgyűlési választókerületből
kettőben az MSZP (Székesfehérvár, Dunaújváros) győzött, ötben
a Fidesz. A területi listán mindkét szervezet 3-3 mandátumhoz
jutott. 2006-ban az MSZP még javított is, mivel három egyéni
helyhez jutott, a Fidesz pedig négyhez. A területi lista megoszlása
ugyanaz volt, mint korábban. 2010-ban azonban a Fidesz minden
vonalon győzött. 7 egyéni kerület került a kezébe, és négy hely
a területi listán. Az MSZP csupán egy helyet kapott, hasonlóan
az új pártként megjelenő Jobbikhoz. Az MSZP elveszítette a
két nagyváros, Székesfehérvár és Dunaújváros polgármesteri
székét is.
A Munkáspárt a rendszerváltás óta a megyei politikai élet
folyamatos szereplője. 2002-ben a Munkáspárt 6 egyéni jelöltet
tudott indítani a parlamenti választásokon és megyei listája is
volt. 2006-ban 3-ra csökkent az egyéni jelöltek száma, de még
volt lehetőség lista állítására. 2010-ben egy jelöltnek sikerült
a kopogtató cédulákat összegyűjteni, és a Munkáspártnak
nem lehetett megyei listája. 2014-re javult a párt jelöltállítási
képessége, hiszen a mostani választásokon két jelöltje is van
a Munkáspártnak, és a munkáspárti országos listára a többi
választókerületben is lehet szavazni.

A MUNKÁSPÁRT FEJÉR MEGYEI JELÖLTJEI
Fejér 03. OEVK (Bicske)

Fejér 05. OEVK (Sárbogárd)

VERES PÉTER

BERÉNYI BÉLA

64 éves, ny. honvédtiszt

56 éves vendéglátó ipari vállalkozó Kálozon

A Szolnoki Kilián György Repülő Műszaki
Főiskola elvégzése után repülőtisztként
dolgozott.
Jelenlegi egy biztonsági cég alkalmazottja.
A Munkáspárt Fejér megyei elnöke. A
megyei közélet ismert személyisége.

Részt vett több országgyűlési választáson.
Jól ismeri a vidéki emberek gondjait és
örömeit, tudja, mire lenne szüksége ma
egy magyar vállalkozónak.
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AKTUÁLIS

EGY ÉV CHÁVEZ NÉLKÜL
Az igazi forradalmárok nem halnak meg. Dal születik róluk,
fiatalok, akik nem ismerték őket, az ő nevükben kelnek
harcra újra és újra.
Hugo Chávez egy volt közülük. Egy éve ment el, de
sohasem lesz halott azok számára, akik hisznek a munka
igazában, a munkás becsületében, a munkásság harcában.
Azok számára, akik sohasem térdelnek. Azok számára,
akik sohasem alázkodnak. Azok számára, akik mindig
felállnak.
Pihenj, de ne aludj, Commandante!
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