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A PARLAMENTBEN
EGYFELÉ NYÚLNAK
A FIDESZ, AZ MSZP, A JOBBIK ÉS AZ LMP IS CSAK
SAJÁT ZSEBÉT TÖMTE NÉGY ÉVIG.
EZT AKARJÁK EZENTÚL IS. A MUNKÁSPÁRT
AZ EGÉSZ KORRUPT RENDSZERT KERGETNÉ SZÉT.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
MÁRCIUSI KÓRKÉP
Igen, jól olvasták. Kórkép, és nem
körkép, így, hosszú ó-val. A kórkép
kisebb-nagyobb
betegségeinket
írja
le. Úgy is mondhatnánk, mutasd meg,
hogy ünnepelsz, megmondom, ki vagy,
sőt, megmondom, mi a bajod. Kezdjük
mindjárt az elmúlt napokkal! A csepeli
önkormányzat március 15-én koszorúzásra
hívta Csepel polgárait. Szép dolog az
önkormányzattól, hogy az ünnepen
gondol a polgáraira. A koszorúzást reggel
nyolcra tenni viszont már kevésbé szép,
egyesek szerint kifejezetten perverz
gondolat. Tessenek megnyugodni! Csepel
ünneplésre vágyó polgárainak megvan
a magukhoz való eszük. A koszorúzás
helyett inkább választották az ágyat,
vagy a családi kirándulást a tavaszi
napsütésben. Persze, lehet, hogy éppen
ez volt a cél. Polgármester úr, legyen
a koszorúzás reggel nyolckor, esetleg
reggel hatkor! Semmi jó sem származik
abból, ha sok nép van együtt! – súghatott
valamelyik tanácsadó Németh Szilárd
úrnak. Az ünnepséget ily módon a
hivatalos
koszorúzók
nyomasztóan
hosszú sora töltötte ki. Mindenki ott volt.
Ja, speciel a nép nem, de kinek is hiányzik
ma a nép Csepelen? És Magyarországon?
Egyébként tényleg nem kell izgulni!
Nem hallották miniszterelnökünk szép
hosszú beszédét? Örökké hálás maradok
neki, mert eddig például nem tudtam,
hogy Görgey Artúr vegyésznek készült,
és nem hadvezérnek. Ki tudja, lehet, hogy
jobban jártunk volna? Na, de nem ez a
lényeg. „Mi vagyunk ma a legegységesebb
ország Európában” – kiáltotta a világba
a magyar miniszterelnök. Sok szépet
hallottam már az életben, de ilyen

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.
szépet még soha. Ezért a mondatért
már érdemes élni, sőt még tolongani is
megéri a Nemzeti Múzeumnál. Egységes
Magyarország! A legegységesebb, sőt
még annál is egységesebb! Eszembe jutott
a fiatalasszony, aki odatévedt a szegedi
ünnepségünkre. Odatévedt, aztán ott
is maradt, mert olyan szavakat hallott,
amit másutt nem. Dolgozók, munkások,
szegények.
Az
pedig
végképpen
megdöbbentette, hogy kíváncsi is voltam
a véleményére. Nos, ő szívesen lenne része
ennek az egységes Magyarországnak, de
nem teheti. Itthon senki sem adott neki
munkát. Angliában dolgozik, pulykákat
beleznek napi 12 órában, gyakran
szombaton is. 210 fontot kap hetente, azaz
mintegy 78 ezer forintot. Ennyiért bárki
összetenné a két kezét, és hálát adna az
égnek, de a valóság ennél bonyolultabb.
Csak a lakásért kifizet heti 100 fontot,
40 elmegy a közlekedésre. Nem eszek
minden nap meleget, mert itthon van egy
beteg gyerekem, neki küldök haza egy
kis pénzt – mondja, és könny nélkül sír,
mint azok, akik már nagyon sokszor sírtak
életükben. Szóval legegységesebb ország,
kivéve a szegedi munkásnőt?
És kivéve az ásotthalmi vállalkozót
is, akivel szintén Szegeden hozott
össze a sors? A vállalkozó szót némi
túlzással lehet csak használni, mert
egy szerencsétlen emberről van szó,
aki szívesebben lenne alkalmazásban
valahol, de sehol a környéken nincs neki
munka. Marad a kis vállalkozás, a kis
üzlet, csak azt nem tudja, hogy a többi
nyomorult közül ki fogja az ő termékét
megvenni. Egymás nyomorára nem lehet
vállalkozást építeni – mondja.
Orbán Viktor egységes Magyarországa
nem létezik, fikció, választási szólam,

pimasz hazugság. Kormánya négy év alatt
mindent megtett azért, hogy szegény és
gazdag között tovább mélyítse a szakadékot.
A milliárdosokat nem regulázta meg,
nem vetett ki vagyonadót, a tőkét nem
korlátozta. Rokonaiból, barátaiból és
üzletfeleiből pedig megteremtette az új
középosztályt, az állami rendelésekből jól
élő cégtulajdonosokat, a multik árnyékában
virágzó kevés számú vállalkozót, az állami
intézmények hivatalnoki seregét. A szegény
száját pedig befogta a rezsicsökkentéssel.
A szegény persze lassanként rájön,
hogy átverik. Előbb-utóbb kiszámolja,
hogy az, amit Orbán az egyik kezével
ad, annak a dupláját veszi el a másikkal.
És mi lesz, ha nem egy szegény jön rá,
hanem ezer, százezer, millió? Mi lesz
akkor? Orbán okos ember, tudja, hogy
eljön ez az idő. Lehet, hogy nem most,
április 6-án, lehet, hogy nem holnap, de
egészen biztosan eljön. Orbán nyugtatta
magát és társait március 15-én. Ne
izguljatok, fiúk, mivel „az idő eljárt már
a forradalmak klasszikus formái felett”.
Miniszterelnök Úr! Nem akarom
megijeszteni, de jobb, ha tudja: nem járt
el az idő. Önök most úgy érzik, minden
az Önöké. Az állami médiában másról
sem hallani, csak az Önök dicsőségéről.
Az emberek milliószámra írták alá
az ajánlásokat Önöknek, mert félnek.
Önök félelemben tartják az országot. Az
emberek nemcsak Önről és kormányáról
ítélkeznek, hanem egyre inkább arról, ami
25 éve itt van.
Az Önök kapitalizmusa az egyik
legmocskosabb, amit az emberiség
kitalált. A legmocskosabb, hiszen az
emberek legalantasabb érzéseire épít.
Győzzön az erősebb, győzzön, akinek
több a pénze! Ne nyugtassa önmagát
azzal, hogy már nincsenek klasszikus
forradalmak. Líbia, Egyiptom, most
Ukrajna, miniszterelnök úr, ezek nem
forradalmak. Ezek közönséges hatalmi
játszmák, puccsok, amiket az Ön NATO-s
és EU-s cimborái pénzeltek, csak azért,
hogy az igazi nép ne szólalhasson meg.
De meg fog szólalni. Európában is,
Magyarországon is.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A NAV a kiutalás előtti ellenőrzésekre hivatkozva jelenleg
is több ezer ügyben késlelteti a visszaigényelt áfa kifizetését,
és ezzel gyakran helyrehozhatatlan károkat okoz az érintett
vállalkozásoknak.
Munkáspárt: Ezt a kérdést nem lehet elégszer elővenni. Amíg a
multi adómentességet és adócsökkentést kap, addig a magyar
vállalkozó nézheti, hogy a bírságtól való félelmében befizetett
forintjai mikor csöppennek vissza. Ja, hogy addig nem tudja
fizetni a tartozásait? Nem tudja kiadni a munkabért? Esetleg
csődbe is jut? Nos, a magyar kormánynak ez nem prioritás.
Pedig hogyan másképp teremthetnénk magyar gazdaságot,
ha nem a magyar vállalkozások megerősítésével?
2. Sokkolót, könnygázt is csak szigorú előírásokkal vehet
idén az Országgyűlési Őrség, „mindössze” 2 millió jut idén
kényszerítő eszközökre.
Munkáspárt: Kövér László házelnök „magánhadseregére”
egyébként sincs semmi szükség. A Parlament épületét
védje a rendőrség vagy a terrorelhárítás. A képviselők ellen
talán nem kell erőszakszervezet, reprezentálni meg ott van
a koronaőrség. Újabb sokkolókra, gumibotokra és még kit
tudja, mire meg nem, hogy kétmillióért, egy fillérért sincs
szükség. Amúgy érdekes lenne megtudni azt is, hogy
miután tízmilliókat szórtak el erre tavaly, s a Parlamentet
még egy indulatosabb részeg sem támadta meg, ugyan
miben használódtak el a korábbi „kényszerítő eszközök”.
3. A Fővárosi Törvényszéken megkezdődött Biszku Béla pere.
A 92 éves volt belügyminiszter lényegében már nem tudott
vallomást tenni.
Munkáspárt: Egyetlen szóval az egész ügyről, választásokra
időzített kitervelőiről és remélt haszonélvezőiről: szánalmas.
4. Mesterházy Attila szerint bérharcra lenne szükség
Magyarországon. Az európai árak mellett európai bérek
kellenek, ezért a nettó minimálbért másfélszeresére, 100
ezer forintra kell emelni.
Munkáspárt: A pimaszságnak és politikai lopásnak nincs
határa. Az MSZP már ellopta a vörös színt, most pofátlanul
nyúlja le a Munkáspárt jelszavait is. De akár meg is lehetne ezt
bocsátani, ha bármit tényleg meg akarnának ebből valósítani.
Azonban abban a három ciklusban, amikor kormányoztak,
mindent megtettek a minimálbér alacsonyan tartásáért, és,
hogy még híre se legyen a bérharcnak. A szakszervezeti
vezetőket beültették a parlamentbe, lényegében megvették
őket, csak hogy hallgassanak. Az említett három ciklusból
Mesterházy Attila, és az úgynevezett Kormányváltás
vezetői kettőben meghatározó szerepet játszottak. Ezek
nem baloldaliak, ezek politikai tolvajok, útonállók. Nem a

mostani kormány politikáját akarják megváltoztatni, csak a
tűz közelébe kerülni újra.
5. A borsodi ÚMP-s jelölt nem tudja, hogy hívják pártjának
elnökét, az MDÚ-snak 500 ezer forint visszapénzt ígért a
pártja – írja az index.hu.
Munkáspárt: Fölösleges utánanézni eme pártok nevének. Ezeket
csak azért hozták létre, hogy lenyúlják a kampánypénzt.
Meglehet, ugyanazok is állnak mögöttük, akik egymás
között cserélgették az aláírási íveket. Ez a törvény és a
választási szabályok ellenőrzésének bűne. A Munkáspárt
egyetlen aláírást sem vásárolt, nem cserélt és nem kapott
ajándékba. A Munkáspárt jelöltjeinek az emberek azért
írtak alá, mert elegük lett a parlamenti átverésből, Fideszből,
MSZP-ből, Jobbikból egyaránt.
6. Kormányra készül a Jobbik, a párt szalonképességét
bizonyítandó immár nem cigányozik, hanem csak „26 éves
borsodi nagypapákról” beszél.
Munkáspárt: A Jobbiknak nincs a jelenlegi hatalomnál, vagy
akár a szocialistáknál lényegesen eltérő válasza az ország
gondjaira. Kapitalizmust akarnak, csak finoman szidják
a multit, az Európai Unióból szavakban kilépnének, a
gyakorlatban azonban ragaszkodnak a vonzó brüsszeli
fizetésekhez. Egyetlen igazi programjuk az emberek
félelmére való rájátszás: az elszegényedett megyék
lakosai féljenek a cigányoktól, és a rettegés vigye őket a
Jobbikra szavazni. Azt, hogy miképp lehet megoldani a
borsodi szegénységet, miképp lehet munkát adni a „26
éves nagypapának”, már nincs válaszuk. Helyes a kérdés:
a Munkáspártnak van? Igen! Oktatás, munka, lakhatás.
Számonkérhetően.
7. Mennyire tisztességtelen a jólét eloszlása Nagy-Britanniában?
– teszi fel a kérdést az Oxfam emberjogi társaság. Az Egyesült
Királyságban az öt leggazdagabb családnak együttvéve
több a vagyona, mint a brit lakosság legszegényebb húsz
százalékának. Az Oxfam ezért azt követeli George Osborne
brit pénzügyminisztertől, hogy a költségvetésről tartandó éves
beszédében térjen ki a növekvő egyenlőtlenség problémájára
is – írta a The Guardian című brit lap.
Munkáspárt: Az a baj, hogy a felmérés nem csak NagyBritanniára igaz, hanem úgy a világ többségére. Akkorák a
szakadékok a szegények és gazdagok között, hogy azt még
zongorán sem nagyon lehetne eljátszani… Ezt tapasztaljuk
napról napra. Ezért harcolunk. Adni kell a szegényeknek, és
el kell venni a gazdagoktól! Ezért kérünk mi vagyonadót,
luxusadót. Nem a sarki fűszeres boltja a kérdés. Boldoguljon
mindenki! De a milliárdosok ne tobzódhassanak az éhezők,
a szűkölködők kárára!
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MAGYARORSZÁG

ORBÁN CSAK A KÜLFÖLDI TŐKÉVEL TÖRŐDIK
Februárban 3662 cég szűnt meg
Magyarországon, ez minden idők
második legrosszabb havi adata. A
közel 600 ezer vállalkozást számláló
cégvilág
normalizálódása
ilyen
ütemben évtizedekig is eltarthat.
Íme a bizonyíték, hogy az Orbánkormány csak a külföldi tőkével
törődik, a magyar vállalkozók sorsa –
a barátaikat és üzletfeleiket leszámítva
– nem érdekli őket. A Munkáspárt
védeni és segíteni fogja a magyar
vállalkozókat.
Februárban 3662 cég szűnt meg Magyarországon, ez minden
idők második legrosszabb havi adata. Az év első két hónapjában
39 százalékkal több cég szűnt meg, mint tavaly ilyenkor.
Közben kevesebb új céget alapítanak, ebben a tempóban
még évtizedekig tarthat a megtisztulás. Az első két hónap
fejleményei megerősítik azt a várakozásunkat, hogy 2014-ben
akár 40 ezer cég is megszűnhet Magyarországon, a működő
cégek száma pedig 580 ezerre csökkenhet – mondja Tóth
Tamás, az adatokat közzétevő Opten céginformációs szolgáltató
ügyvezető igazgatója. Az igazgató szerint több negatív hatás
együttes eredménye látható az adatokban. 2012-ben soha nem
látott felszámolási hullám söpört végig a gazdaságon: az ekkor
indult eljárások mostanában zárulnak le, és döntő többségükben
az érintett cégek törlésével végződnek. Ezzel párhuzamosan
felfutóban van a szigorodó jogszabályok következtében induló
önkéntes végelszámolások száma, illetve a tavaly óta gyors
ütemben emelkedő kényszertörlések lezárása is. Ennek a
hatóságok által kezdeményezett egyszerűsített eljárásnak
ugyanis lényegesen kisebb az átfutási ideje, mint a hitelezők által
indított felszámolásoké. A frissen induló kényszertörlések száma
havi 2200 és 2500 között stabilizálódni látszik. Ez 1200-1500
felszámolással és 700-800 tulajdonosok által kezdeményezett
végelszámolással párosul, ami azt jelenti, hogy a törölt cégek

száma egy év múlva stabilan meghaladhatja a havi 4000-et.
Összességében a cégek számának csökkenése tisztító jelleggel hat
a gazdaságra, de sajnos igazi áttörés még nem született. A közel
600 ezer vállalkozást számláló cégvilág normalizálódása ilyen
ütemben évtizedekig is eltarthat. A sűrűn változó jogszabályok
miatt persze biztosak lehetünk benne, hogy a tendencia egy-két
éven belül többször is változik majd – mondja Tóth Tamás.
A Munkáspárt az ország gazdaságát nem külföldi vállalatokra
alapozná, hanem a magyar mezőgazdaság és ipar fejlesztésére,
nagy állami lakásépítkezésre, a belső fogyasztás növelésére,
a lakosság szükségleteinek mind teljesebb kielégítésére.
Állami tervezési központot kell létrehozni, nagy állami
gazdasági programokat, állami beruházásokat kell indítani!
Építsünk fel évi 10 ezer új bérlakást! Öt év alatt valósítsuk
meg 100 ezer panellakás rekonstrukcióját! Ezzel teremtsünk
60-80 ezer munkahelyet! Az energiaellátást, a vízellátást,
a közlekedést és más közszolgáltatásokat állami kézbe kell
venni! A rezsicsökkentés önmagában kevés. Egy fillér állami
támogatást se a külföldi cégeknek! Minden erővel a magyar
gazdaságot, a magyar mikró- és kisvállalkozókat, a családi
vállalkozásokat kell támogatni! A kereskedelmet vegyük
magyar kézbe! A külföldi bevásárlóközpontokat szigorúan
ellenőrizni kell, majd fokozatosan le kell építeni őket.

ALJAS „RENDŐRSÉGI” SIKER
Eddig 39 embert állítottak elő a rendőrök Budapesten azon rendelet alapján, amely szerint jogellenes az életvitelszerű
tartózkodás egyes közterületeken – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Dicstelen egy „siker”! Már 39 elesett embert
tudtak megalázni. Jött a hatalom, és a védtelen, elesett, ellehetetlenült embereket móresre tanította. Munkát, lakást nem
adott nekik, a gondjukat nem oldotta meg. Csak az utcáról takarította el őket, hogy ne zavarják a középosztályt.
A Munkáspárt ezzel szemben azt vallja, minden embernek joga van a kulturált, emberhez méltó élethez! Az Alkotmány
garantálja a munkához, az első lakáshoz való jogot! A nehéz helyzetbe kerülteknek pedig a társadalom biztosítson az emberi
élet feltételeinek megfelelő – lehetőségeihez illeszkedő – bérlakást. Magyarországon nem élhet ember utcai körülmények
között. Ezt a problémát a kapitalizmus szülte, megoldása viszont tőle nem várható. A hajléktalanok sorsát csak a dolgozók
társadalma tudja megoldani.
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A KORMÁNY DIKTÁTOR, AZ ELLENZÉK TOLVAJ
A DOLGOZÓ EMBERT EGYEDÜL A MUNKÁSPÁRT KÉPVISELI

„Az emberek csalódtak a rendszerváltás
után egymást követő pártokban,
olyan változást akarnak, melyet a
Munkáspárt hozhat el számukra” –
mondta Thürmer Gyula Szegeden. A
Munkáspárt országszerte megünnepelte
március 15-ét, a Tisza-parti városban
hagyományosan sor került koszorúzásra.
“A kiegyezés után a magyar felső osztály
külföldi hatalom segítségével uralkodott
saját népe felett, míg a rendszerváltást
követően az új tőkésosztály az USA,
a NATO és az Európai Unió szárnyai
alatt tette ugyanezt. Munkanélküliséget,
szegénységet hozott ezzel magával” –
hangsúlyozta Thürmer. A pártelnök
szerint a kormány hibás elgondolása, hogy
a nagy nemzetközi cégek befektetései
nélkül nem boldogul a gazdaság, nem
lesznek munkahelyek és gazdasági
növekedés. A Munkáspárt a nemzeti ipar

FOTÓ: SZEGEDMA.HU

Friss vért, új erőt vinne a
parlamentbe a Magyar Munkáspárt.
Az embereknek elegük van a
kormányból és az ellenzékből is, hisz
az egyik diktátor, a másik tolvaj. A
Munkáspárt igazi baloldali pártként
nem a milliárdosokat, hanem a
munkást, a dolgozó embert, a szegényt,
a vesztest, a pályakezdőt, a nyugdíjast,
a munkanélkülit, a közmunkást
képviseli.

és mezőgazdaság újjáépítésében látja a
haza felemelkedésének zálogát, melyek
a helyi vállalkozókra támaszkodnának.
Az oktatásra komolyabb összegeket,
az állam GDP-jének 10 százalékát
fordítanák,
a
társadalom
minél
szélesebb rétegeiben támogatnák a
felsőoktatást.
Magyarország
még
csendes, de mi, a dolgozó nép képviselői
már kezdjük érteni, hogy a tőkés

rendszer változhat, és a munkások
társadalma ismét megteremthető. Az
embereknek elegük van a kormányból
és az ellenzékből is. Az ajánlásgyűjtés
közben az emberek elmondták a
bajaikat, hogy utálják a parlamenti
pártokat. A Fideszt azért, mert diktátor,
félelmet kelt ebben az országban; a
szocialistákat és társaikat azért utálják,
mert loptak, csaltak, korrumpálódtak,
szétszedték ezt az országot. Nekik
nincs közük a baloldalhoz. Thürmer
szerint az emberek azt is megértették,
hogy nem várhatnak ajándékot, az az
övék, amiért megküzdenek. “Ígérhet az
Orbán, amit akar, ígérhet Mesterházy,
ígérhet Gyurcsány, úgysem váltják
be, nem lett egymillió munkahely,
nem lett jobb élet” – fogalmazott. A
Magyar Munkáspárt igazi baloldali
pártként nem a milliárdosokat, hanem a
munkást, a dolgozó embert, a szegényt,
a vesztest, a pályakezdőt, a nyugdíjast, a
munkanélkülit, a közmunkást képviseli.
Friss vér, új erő kell a parlamentbe – a
Munkáspárt ez az új erő!
A Munkáspárt idén 33 egyéni
jelöltet állított, országos listája is van,
mindenhol lehet rá szavazni. A párt jobb,
erősebb, mint négy éve, jelöltjeik pedig
tisztességes, becsületes emberek, nem a
pénzszerzés vezérli őket.
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BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVŐT A SOMOGYIAKNAK!
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN,
A DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL
Teremtsünk ismét fejlett, virágzó mezőgazdaságot Somogy megyében! A Balaton térségében a helyi kis- és középvállalkozások
aktív bevonásával teremtsünk korszerű idegenforgalmi ipart! A Munkáspárt ezt akarja Somogyországban.
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Somogy megyét lankás tájai, a Balaton az ország egyik legszebb
megyéjévé teszik. Itt született Zichy Mihály, a 19. század festőóriása, MI LESZ VELED, SOMOGYORSZÁG?
sőt Rippl-Rónai József is. Niklán élt Berzsenyi Dániel, biztatva a
magyarságot: „Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat”. Barcson Kár azon vitatkozni, hogy Somogy agrármegye-e. Az, és jó
volt TSZ-elnök, és később itt töltötte élete utolsó éveit Losonczi adottságokkal rendelkező agrármegye. Összterületének 82 százalékát
Pál, a szocialista Magyarország egykori államelnöke. Nagy Imre mező- és erdőgazdálkodásra hasznosítják. Az utóbbi időben
is itt született, az MSZP azóta egyfajta „szocliberális kegyhellyé” gyarapodásnak indult az állatállomány, a megye mezőgazdasági
változtatta Kaposvárt. De félretéve a politikát, Somogyország igazi lehetőségei azonban messze nincsenek kihasználva.
hungarikum, amit szeretnünk és óvnunk kell.
Nem könnyű vállalkozni Somogy megyében. Ahogy
A szocializmus előtti időszakban Somogy agrármegye volt. mondják, egymás nyomorából nem lehet megélni. Mintegy
Az ipar jelentős megjelenése, az iparosítás éppen a szocializmus 60 ezer gazdasági szervezetet tartanak nyilván, a többségük
korához köthető. Olyan nagyüzemek jöttek létre, mint a Kaposvári mikróvállalkozás, 10 fő alatti foglalkoztatási létszámmal. A
Textilművek. 1970-ben ez a gyár állította elő az összes Magyarországon 250-nél több foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások közül
készült pamutfonal 44 százalékát. A magyar textiliparral együtt ez a 16-nak volt a megyében a székhelye, mely az ebbe a kategóriába
gyár is a tőkés rendszerváltás áldozata lett. 1950-ben alapították a tartozó vállalkozások 1,8 százalékát tette ki.
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A külföldi tőkére Somogyban végképpen nem lehet a jövőt építeni.
A külföldi tőke ugyanis csak oda megy, ahova autópálya is vezet,
és legfeljebb az autópálya 20 km-es körzetében hajlandó beruházni.
Jelenleg a Magyarországon lévő külföldi cégek 3-4 százaléka van
Somogyban, és azok sem a legnagyobbak. Az összes beruházott
külföldi tőke 0,5-1 százaléka található Somogyországban. Az
elektronikai, optikai termék gyártása volt a leghangsúlyosabb.
Somogy megye gazdaságában jelentős szerepet játszik
az idegenforgalom, mely elsősorban a Balaton térségére
koncentrálódik. A Balaton azonban szezonális, a megye más –
egyébként értékes - területei azonban nincsenek bekapcsolva az
idegenforgalomba, és maga az idegenforgalmi ipar is fejletlen.
Pedig Somogy esetében kiemelkedő vonzerőt jelent a természeti
környezet, a termál- és gyógyvízkincs.
A megye ellentmondásos helyzetét jól mutatja Barcs városa
és térsége. A 11 ezer lakosú város senkinek sem kell – állítják
a helyiek. Mindentől messze van, ide magyar miniszter be nem
teszi a lábát. Az egykori horvát kereskedelemnek már vége, a
város és térsége magára maradt.
Nagyatádon a kilencvenes évek elején, a városban működő
nagy foglalkoztatók: a Konzervgyár, a Danuvia, a Cérnagyár
jelentős létszámleépítéseket hajtottak végre oly módon,
hogy első ütemben a bejáró dolgozóknak mondtak fel. A
munkahelyek számát a mezőgazdasági termelőszövetkezeti
csődök és felszámolási eljárások is kedvezőtlenül érintették.
Az elmúlt években a helyzet alapvetően nem változott. A térség
mélyponton lévő foglalkoztatási helyzete változatlan, sőt romlik.
A körzetközponti szerepet is betöltő Nagyatád városában 11-12
százalék közelében van a foglalkoztatási ráta.
ÉLET A MEGYÉBEN
Somogy megyére is a népesség számának fokozatos és egyre
gyorsuló fogyása jellemző. 2012 elején 315 ezren éltek a megyében.
1990-hez mérten majdnem 30 ezer fővel csökkent a megye lakossága.
A megyében egyre kevesebb gyermek születik, és egyre többen
vándorolnak el. Az egykori fejlett városokban, Barcson, Nagyatádon
és másutt egyszerűen nincs munkalehetőség. Hasonlóan nehéz a
helyzet a kisfalvakban. Somogyban a megye 245 településének közel
50 százaléka 500 lakos alatti törpe- és aprófalu.
A foglalkoztatottsági ráta nemhogy emelkedne, de 2000 és 2010
között még csökkent is, 45,3 százalék. A munkanélküliségi ráta
2010-ben 13,5 százalék volt, 2013-ban 8,7 százalék. A statisztikai
átlag azonban senkit se tévesszen meg! Barcson például nem lehet
munkát találni, és semmiféle fejlesztés sem várható, de például
Siófokon és a Balaton-parton könnyű munkát találni.
A somogyiak nettó átlagkeresete 2013-ban 121 ezer forint
volt. Az országos átlagtól mintegy 30 ezer forinttal marad el,
és természetesen igen jelentősek a különbségek Kaposvár, és
mondjuk, Nagyatád között.
Somogy megye sajátosságai közé tartozik az is, hogy igen nagy a
cigányság aránya. A Magyarországon élő cigányok közel 5 százaléka
él a megyében. Gyakorlatilag a megye egész területén megtalálhatók,
de nagyobb részük a megye déli részén (Kaposvár és attól délre) él.
A tőkés rendszerváltás felszámolta a mezőgazdaságot, az építőipart,
azokat a munkahelyeket, ahol foglalkoztatták a cigányokat. A
cigányság munkanélküliségére, a növekvő szegénységre a tőkés
kormányok nem találtak megoldást, pedig eltelt 25 év.
Az egészségügyi szolgáltatások tekintetében az alapfokú
orvosi ellátás vonatkozásában Somogy megye megfelelően
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SOMOGY MEGYE
Területe: 6035 km²
Lakossága: 315 ezer (2012)
Megyeszékhely: Kaposvár (65 ezer lakos)
Politikai sajátosság:
 Somogy az ország egyik legnehezebb sorsú megyéje.
 Jelentős számú a cigánylakosság.
 2010 óta erősödik a Jobbik.
Munkáspárti szervezet:
Képviselőjelölt: Szép Erzsébet
E-mail: somogy@munkaspart.hu
Honlap: http://somogy.munkaspart.hu/
ellátott. Az ellátottság területi megoszlása sem mutat jelentős
szélsőségeket. A kórházi ellátás tekintetében a megye országos
összehasonlításban ugyancsak jó pozícióban van, ahol Kaposvár
szerepe meghatározó. A problémát inkább a hiányszakmák miatt
be nem töltött státuszok jelenthetik. A munkavégzési képesség
visszaszerzését elősegítő, annak megtartását támogató ellátási
forma, a komplex rehabilitációs szolgáltatások köre. Ezen
szolgáltatások rendszere az országos átlag alatt van.
ÚJ SZÍN A POLITIKAI PALETTÁN: MUNKÁSPÁRT
2006-ban a parlamenti választásokon a megyei listán a Fidesz 3,
az MSZP 2 mandátumot szerzett. Az egyéni választókerületekből
kettőt szerzett meg az MSZP, olyan nagyágyúkkal, mint
Lamperth Mónika. Három hely jutott a Fidesznek, és Nagyatád
térségében a megyei közélet ismert alakja, Gyenesei István
függetlenként lett képviselő.
2010-ben a Fidesz 2, az MSZP 1 helyet szerzett, és 1 fővel
megjelent a Jobbik. A 6 egyéni választókerület mindegyikét a
Fidesz szerezte meg.
A megyei közgyűlésben a Fidesz már 2006-ban abszolút
többségben volt. Kaposvár polgármesterét emberemlékezet óta a
Fidesz adja. 2010-ben a Fidesz megismételte sikerét. Mellettük csak
az MSZP, a Jobbik, és a Somogyért Egyesület került be.
2006-ban a Munkáspártnak 2 egyéni jelöltje volt a megyében,
és így rendelkezett területi listával is. 2010-ben a Munkáspárt
nem tudott jelöltet állítani. 2014, úgy tűnik, új színt hozhat a
politikai palettára: a Munkáspártnak önálló jelöltje van a barcsi
választókerületben Szép Erzsébet személyében.

A MUNKÁSPÁRT
SOMOGY MEGYEI JELÖLTJE
Somogy megye 02. OEVK (Barcs)

SZÉP ERZSÉBET
69 éves, ny. termelőszövetkezeti dolgozó
Kadarkúton él, a helyi nyugdíjas szervezet
vezetője. Jól ismeri a somogyi emberek
életét, gondjait.
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PEST MEGYE: NEM CSAK A MULTIKÉ A VILÁG!
Ne csak ott legyen élet, ahova multi települ – különböző, aránytalan állami kedvezményeknek köszönhetően. Segíteni
kell a Pest megyei kisvárosok fejlődését, megőrizve sajátos hangulatukat. Az aprófalvas térségeket jobb közlekedéssel,
munkahelyteremtéssel be kell kapcsolni a megye és az ország vérkeringésébe. Gyors ütemben fejleszteni kell a közműveket
minden településen. A Munkáspárt ezt akarja Pest megyében.

MIÉRT KÜZD A MUNK ÁSPÁRT

PEST MEGYÉBEN?
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A LEGFURCSÁBB MEGYE
Pest megye talán az ország legfurcsább megyéje. Vannak
szobiak, szentendreiek, váciak, nagykőrösiek, ceglédiek, érdiek,
de vajon érzi-e valaki magát Pest megyeinek? A lakosság számát
tekintve Magyarország legnagyobb megyéje, több mint egy
millió lakosával az ország népességének kb. 12 százalékának ad
otthont. Területileg is a legnagyobbak közé tartozik, a harmadik
a megyék sorában.
Székhelye Budapest, de Budapest nem Pest megye
része. Mégis közel 800 ezer Pest megyei ember a főváros
agglomerációjában él, ide jár dolgozni, itt költi el a pénzét. A
megye lakosságának több mint a fele a nagyjából 80 településből
álló agglomerációs övezetben él a főközlekedési utak,
vasútvonalak mentén kialakult városokban. Sok település alvó
város. Az emberek reggel elmennek, este hazajönnek. De mégis
sokan telepednének ide, hiszen könnyebb munkát találni, mint
másutt, és gyorsabb a fejlődés, mint az ország sok más területén.

Pest megyében 1,2 millió ember él, jó
150 ezer fővel több, mint 10 évvel ezelőtt.
Persze Pest megye sem egyforma.
Gödöllő és Veresegyház térsége
rohamosan nő. Ez igaz a Ráckevei,
Monori, Érdi, Gödöllői, Dunakeszi és
Pilisvörösvári kistérségre is. A megye
alföldi térségében is nő a lakosság
száma. De például a Szobi kistérségben
csökkent a lakosság.
És azért ne felejtsük el a megye
szépségeit sem! Ki ne járt volna már
Szentendrén? Gödöllőn gyönyörű lett az
egykori Grassalkovich kastély, ami nem
csak Erzsébet királynéről híres. 1919-ben
itt volt a Tanácsköztársaság hadseregének
főhadiszállása. A 900 éves Vác városát
műemlékei, múzeumai és kiállításai
teszik nevezetessé. Na és persze a
Börzsöny, a Dunakanyar, Visegrád…
AZ ORSZÁG EGYIK MŰHELYE

Pest megye gazdasága egészében
visszatükrözi az ország gazdaságát, van
mindenből. A megyében az átlagosnál
fejlettebb az élelmiszeripar, a papírés nyomdaipar, a gépgyártás, és azon
belül a járműgyártás. Sok elektronikai
üzem is van. Milyen ez az ipar? Nos,
ne becsüljük le, de döntően beszállító
cégekről van szó, amelyek valamelyik
multi árnyékában próbálnak megélni.
A mezőgazdaság is olyan, mint az
országban. Kereslet van mezőgazdasági termékekre, hiszen sok
embernek kell enni adni, de a kereskedelem külföldi kézben van, így a
lakosság kielégítésében a megye mezőgazdaságának csak kis szerepe
van. Mind az állatállomány, mind a zöldség- és gyümölcstermelés
tekintetében csökkenés tapasztalható a 2000-es évektől kezdve. A
szarvasmarha állomány kissé növekedett, azonban a tehénlétszám
csökkent. Ennek hatására csökkent a tejtermelés, annak ellenére,
hogy jelentős kereslet alakult ki a friss tej és kézi készítésű tejtermék
fogyasztása iránt. Azonban az ilyen jellegű termékek fogyasztóhoz
történő rendszeres eljuttatása problémát okoz a termelőnek, nem
képes megfelelő mennyiségű áru kiszállítására.
A sertésállomány is folyamatosan csökken, miközben
a sertéshús és a húskészítmények, a megbízható minőségi
termékek kereslete állandó. A fogyasztói piacon az
áruházláncok olcsó sertéshúst biztosító áraival szemben csak a
nagy beruházások segítségével, illetve a minőségi, feldolgozott
áruk előtérbe helyezésével lehetnek versenyképesek a hazai
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PEST MEGYE
Területe: 6394 km²
Lakossága: 1,238 millió (2011)
Megyeszékhely: Budapest (1,9 millió lakos)

termelők. A baromfi és a tojó állomány is folyamatosan csökken
a megyében, bár a tojás fogyasztói ára folyamatosan növekszik.
A zöldségfélék termékmennyiségében kivétel nélkül jelentős
csökkenés tapasztalható a tekintélyes méretű helyi fogyasztói
piac ellenére is. A csökkenő termékmennyiség a kínálati átlagár
komoly növekedését eredményezte, a zöldségfélék iránti magas
kereslet azonban így is megmarad. A gyümölcstermesztésben
tapasztalható trendek hasonlóak: folyamatosan csökken a
termelés folyamatos kínálati áremelkedés mellett.
A szántóföldi növénytermesztésben az átlagosan megművelt
területek nagysága az elmúlt 6 évben nagyjából 20 százalékkal
csökkent, ezzel párhuzamosan a szántóföldi növénytermesztés
is visszaszorult, főleg a gabonafélék és a silókukorica
termesztésében.
A megyében mintegy 100 ezer gazdasági szervezet működik,
melyből a vállalkozások száma meghaladja a 80 ezret. Ezek
nagy része, 97 százaléka mikro vállalkozás, 10 főnél kevesebb
dolgozóval. A kizárólag külföldi vállalkozók részaránya 33
százalék, a külföldiek által jegyzett tőke 9,5 milliárd forint, a
kereskedelemben 1,4 milliárd forint.
ÉLET A MEGYÉBEN
A mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-feldolgozás
visszaesése megnövelte a munkanélküliséget. A helyi
vállalkozások nem tudják felszívni a munkaerőt. Pest megyében
a munkanélküliségi ráta az elmúlt két évben 8-9 százalék között
mozgott. Az elhelyezkedés lehetősége jelentős mértékben függ
a munkavállalók életkorától és nemétől. Komoly akadályt jelent

A MUNKÁSPÁRT
KÉPVISELŐJELÖLTJE
PEST MEGYÉBEN






Politikai sajátosság:
Magyarország egyik legfejleszthetőbb megyéje.
Jelentős számú a cigánylakosság.
2010 óta erősödik a Jobbik.
A Munkáspárt jelöltjére és országos listájára újra, itt is
lehet szavazni.
Munkáspárti szervezet:
Elnök: Nagy Sándor
Postai cím: 1082 Budapest, Baross utca 61.
E-mail: pest@munkaspart.hu
Honlap: http://pest.mun kaspart.hu

a közlekedés is, hiszen számos munkahely bizonyos távolságon
túl csak körülményesen és drágán közelíthető meg.
Pest megyében az országos átlaghoz képest sem rosszak a
fizetések. A teljes foglalkoztatásban lévők nettó átlagkeresete
2013-ban 139 ezer forint volt, ami alig marad el az 151 ezer
forintos országos átlagtól.
Miközben az egészségügyi ellátásra szorulók száma és
korösszetétele is nő, változatlanul alacsony a tízezer lakosra
jutó orvosok száma. A 10 000 lakosra jutó működő kórházi
ágyak aránya (37/10000 lakos), az országos átlagnak csaknem
harmada. Ennek azonban részben az az oka, hogy a Pest megyei
lakosok közül sokan a fővárosi egészségügyi intézmények
szolgáltatásait is igénybe veszik.
Valamennyi regisztrált betegséget figyelembe véve megyei
átlagnál kedvezőtlenebb a lakosság egészségi állapota a
Nagykátai, a Nagykőrösi, a Monori, a Ráckevei kistérségben.
Ezen belül különösen magas a rosszindulatú daganatok, az
idegrendszeri betegségek aránya a nagykátai ÁNTSZ területén.
A statisztikai adatok tanúsága szerint a 28 év alatti korosztály
esetében a leggyakoribb az asztma, a hátgerinc-elváltozás
és az elhízás. A felnőttek esetében a magas vérnyomás, a
cukorbetegség. A daganatos betegségek közül a férfiakat a
leggyakrabban a tüdőrák, a nőket az emlőrák támadja meg.
Pest megye számos településén igen nagy számban élnek
cigányok. A tőkés rendszerváltás elvette a munkalehetőséget.
Egyre több a feszültség a cigány és a magyar lakosság között.
POLITIKAI ÉLET: ABSZOLÚT FIDESZ-TÖBBSÉG

Pest 04. OEVK (Vác)

NAGY SÁNDOR
69 éves, ny. textilipari technikus
A Munkáspárt Pest megyei elnöke.
Egész életében aktív sportoló volt, jelenleg
a SZOB SC technikai vezetője. Szob
közéletének aktív és elismert szereplője.
2007-ben SZOB díszpolgára lett.

A 2006-os parlamenti választásokon a területi listán a Fidesz 6
mandátumot szerzett, és 6 jutott az MSZP-nek is. Akkor még az
SZDSZ és az MDF is jelen volt 1-1 képviselői hellyel. Az egyéni
körzetek többségét az MSZP szerezte meg, összesen 8 helyet. Olyan
szocialista nagyságok indultak itt, mint Gál Zoltán és Jánosi György.
Kuncze Gábor személyében az SZDSZ is megszerzett 1 helyet.
2010-ben nagyjából ugyanaz a folyamat játszódott le, mint az
egész országban. A területi listán a Fidesznek 8 hely jutott, az
MSZP 2-re esett vissza. Megjelent viszont 2 képviselővel a Jobbik.
Az SZDSZ helyét az LMP-nek sikerült 1 mandátummal átvennie.
Az egyéni választókerületekben viszont kivétel nélkül mindenütt a
Fidesz győzött.
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NYUGATI KETTŐS MÉRCE UKRAJNÁBAN
A KRÍM LAKOSSÁGA OROSZORSZÁGRA SZAVAZOTT
A Krím lakosságának elsöprő többsége Oroszországot választotta a múlt vasárnapi népszavazáson. A Nyugat szerint
azonban a referendum nem törvényes. Nyilvánvaló a kettős mérce: amit szabad Amerikának Koszovóban, azt nem szabad
az oroszoknak a Krímben. Az ott élő emberek véleménye sokadlagos a „nagypolitikában”. Különbség persze az is, hogy a
Krímben oroszok élnek, Koszovó lakosságára viszont nem jellemző az angol anyanyelv.
Sem az Amerikai Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem
ismeri el a krími népszavazást, ahol a helyi lakosság több mint 80
százalékos részvétel mellett 96 százalékos többséggel döntött az
Oroszországhoz való csatlakozás mellett. Szerintük a népszavazás
nemzetközi jogot sért, azaz egy nép nem nyilváníthatja ki szabadon
akaratát. Szavazgatni persze lehet, de az országok területi épsége
szent. Mindez egy percig sem zavart őket természetesen Koszovó
esetében, amikor Jugoszlávia tönkrebombázása után az Egyesült
Államok elszakította az albánok lakta tartományt.
Az USA és az EU hivatkozik nemzetközi szerződésekre
is, amelyek közül viszont egy sem zavarta őket Irak és Líbia
támadásában.
Az ukránok teljes joggal lázadtak fel a helyi oligarchák
egymást váltó, hol oroszokkal, hol az amerikaiakkal barátkozó
hatalma ellen. Azonban a Nyugat nem hagyta, hogy múlt
novemberben a kijevi főtéren kezdődött küzdelem választások
útján dőljön el. Pénzügyi és politikai támogatást adtak a második
világháborús, Hitler-barát Sztepan Banderát éltető szélsőséges
nacionalisták kezébe. (Bandera célja a zsidók, oroszok és
magyarok Ukrajnából való kiirtása volt.) Majd amikor így sem
sikerült hatalomra jutni, fegyver is jutott a fasisztáknak. A kijevi
gyilkosságokért ők a felelősök.
Jelenleg az ukrán karhatalmi erők, a rendőrség, a még
működő hadsereg, a biztonsági szolgálat az ő ellenőrzésük alatt
áll. Az újonnan létrehozott Nemzeti Gárdát is a szélsőjobboldal
aktivistái irányítják. Mindezt tűri és támogatja az amerikaiak
által mindenben segített Arszenyij Jacenyuk új miniszterelnök.
Akit a parlamentben éppen a fent említett csoportok fegyveres
zsarolása mellett sikerült megválasztani.

AMERIKA NEM AKART MEGEGYEZNI
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter március 14-én – azaz
még a népszavazás előtt - megoldási javaslatot terjesztett elő
John Kerry amerikai külügyminiszternek. Ennek lényege
az volt, hogy Ukrajnában azonnal vonják be az illegális
fegyvereket, engedjék szabadon a törvénytelenül fogva tartott
embereket. Hívjanak össze alkotmányozó nemzetgyűlést,
ahol minden ukrán régió képviselője jelen lehet, és
létrehozhatnak egy új, ukrán föderációs alkotmányt. Ennek
keretében biztosítják a második állami nyelv státuszát az
oroszul beszélőknek; minden régió kapjon jogot megnevezni
képviselőit egy föderatív Ukrajna törvényhozásába. Az új
alkotmányt össznépi népszavazás fogadja el. Összegezve:
Ukrajna legyen föderáció. Ukrajna maradjon egységes, de
minden népnek legyen joga érvényesítenie érdekeit. Az
USA nem akarja. Az USA Ukrajnát akarja megszerezni, és
Oroszországot legyőzni. Bármi áron.

Ezt követően az orosz lakosság joggal ijedt meg. Miután sem
az USA, sem az EU nem volt hajlandó nyomást gyakorolni az új
kijevi főnökökre, hogy tárgyaljanak a nagyobb autonómiáról, a
krími lakosság Moszkva védelmét kérte. Majd népszavazáson
döntött az elszakadásról. Az Unió ugyan demonstratívan nem
küldött megfigyelőket, azonban több tucatnyi nyugati képviselő
is ott volt a voksoláson. Csalást nem tapasztaltak.
A Krím azóta csatlakozott Oroszországhoz, amit
értelemszerűen nem ismer el az USA és az EU. Megjegyzendő,
hogy míg az új ukrán hatalom első lépése volt a kisebbségeknek
is szabad nyelvhasználatot biztosító törvény eltörlése, a Krímben
államnyelvi státuszt kap az ukrán és a krími-tatár is.

HAZUG TÖRTÉNELMI PÁRHUZAM
„Itt még élőek az emlékek az 1956-os budapesti, az 1968-as
prágai és az 1981-es gdanski eseményekkel kapcsolatban.
Ezért aggodalommal, néhányan pedig a fenyegetettség
érzésével tekintenek az eseményekre” - nyilatkozta FrankWalter Steinmeier német külügyminiszter a V4-országok
külügyminisztereivel folytatott budapesti találkozó után. A
német miniszter hamis párhuzamokkal akarja az embereket
meggyőzni. 1956-ban és 1968-ban a szocialista Szovjetunió
avatkozott be a szocializmus védelmében. A mai
Oroszország nem szocialista ország, és Magyarországon
is, Lengyelországban is kapitalizmus van. Oroszország
nem akarja megváltoztatni a társadalmi rendszerüket.
Most a NATO akar olyan területeket megszerezni,
amelyek közvetlenül érintik Oroszország biztonságát. Nem
Oroszország támadja a nyugatot, Oroszország védekezik.

KÜLFÖLD

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 12. SZÁM
2014. MÁRCIUS 22.

11

12

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 12. SZÁM
2014. MÁRCIUS 22.

AKTUÁLIS

LÉPJÜNK KI A NATO-BÓL!
A NATO tagjaként Magyarország
kötelességei közé tartozik a globális
biztonság kialakításában való részvétel
„egy szabad és biztonságos holnap
érdekében” - hangsúlyozta Hende
Csaba honvédelmi miniszter kedden
a budapesti amerikai nagyköveti
rezidencián, a Magyarország NATOcsatlakozásának
15.
évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi fogadáson.
(Képeink a helyszínen készültek.)
Már csak a helyszín is sokatmondó.
Nem valamely magyar katonai
objektumban, netán a honvédelmi
minisztériumban ünnepelnek, hanem a
„helytartó” házába járulnak.
Nagyobb baj azonban az, hogy amit
Hende „egy szabad és biztonságos holnap
érdekében” akar tenni, az az eddigi
tapasztalatok alapján csak háborút, aljas
megszállást, népek elnyomását jelenti.
Afganisztán, Irak – hogy csak kettőt
említsünk. Hende Csaba szerint 15 évvel
ezelőtt, „tudtuk, bíztunk benne”, hogy
a NATO a Varsói Szerződés ellentéte
lesz. Valóban így lett. Akkor egyetlen
háborúban sem vettünk részt.
A
következő
„NATObékehadművelet”
merre
lesz?
Szíriában, Iránban? Merre visz minket
a – ahogy a miniszter fogalmazott – „
történelem legsikeresebb szövetsége”?
Magyarországnak semmi keresnivalója
a NATO-ban!

HENDE CSABA ÜNNEPI BESZÉDÉT MONDJA.
MOST AKKOR KIT IS KÉPVISELEK?

HENDE CSABA MEGÉRKEZIK AZ ÜNNEPSÉGRE.
ÉN VAGYOK A MAGYAR HADÚR, JÓ HELYEN JÁROK?

BENKŐ TIBOR VEZÉRKARI FŐNÖK AZ AMERIKAI
TESSÉK PARANCSOLNI!

KATONAI ATTASÉVAL.

A „TÖRTÉNELEM LEGSIKERESEBB SZÖVETSÉGÉNEK” BUDAPESTI KÉPVISELŐI
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