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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
KÜLPOLITIKÁRÓL EGY SZÓT
SEM, AVAGY KELL NEKÜNK
ÚJABB HARANGSZÓ?
Nem tudom, észrevették-e? A választási
kampányban alig esik szó külpolitikáról.
A határon túli magyarok ügye nem számít,
mert ott hazai poénokért játszanak. Paks
meg totális hitvita. A Fidesz számára
Paks az okos, előrelátó energiapolitika
jelképe. A hosszú nevű szocliberális
gyülekezet szemében pedig minimum
hazaárulás, de leginkább az európai
civilizáció feladásával egyenértékű.
Szóval, a külpolitika a parlamenti
pártok szent tehene. Vitatkozni persze
lehetne miről. Mondjuk, a NATO-ról!
A magyar politika úri társaságában
azonban nem illik, sőt nem is szabad erről
vitatkozni. A NATO „közös értékekre”
épülő szövetség, hangoztatja a Fidesz is, a
szocliberális ellenzék is. Úgyhogy előre!
Maradjunk még tovább Afganisztánban,
menjünk Szíriába, sőt tanítsuk móresre a
gaz oroszokat! Mindketten az amerikaiak
fenekét nyalják, a különbség legfeljebb
abban van, hogy hogyan.
A nagyhangú Jobbik sem akar kilépni
a NATO-ból, csak üres szólamokat
ismételget a harmadik honfoglalásról és
egy új honvédelmi rendszerről. A NATO
nekik is egyet jelent a tőkés rendszerrel,
azaz az ő hatalmukkal, s nincs az a pénz,
amiért lemondanának róla.
Egy párt van, amely az első perctől
hangosan hirdeti: kilépni a NATO-ból!
Ez a párt a Munkáspárt. Kilépni a NATOból, mert a NATO azért van, hogy a pénz,
a tőke piszkos és embertelen uralmát
nálunk is fenntartsa. De kilépni azért
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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.
is, mert ebben a szövetségben a magyar
érdek nem számít, mindig az amerikaiak
és a németek után kullogunk.
Aztán itt van az Európai Unió.
Mindenki tudja, hogy a magyarok
többsége nem él jobban, mint a
csatlakozás előtt. Persze jó dolog, hogy
vízum nélkül utazgathatunk, de azért
valami változatlanul kell: pénz! Abból
pedig mostanság egyre kevesebb van.
Legalábbis nekünk. A Fidesz a népet
győzködi, hogy milliárdok ezreit hozta
be az EU-ból, s ettől egyre jobban élünk,
legyen hálás a magyar nép! Ácsi, kiált be
ilyenkor a szocliberális társaság, mi ezt
ezerszer jobban csinálnánk. A különbség
tényleg óriási lenne. Az EU-pénz akkor
is jönne, csak más zsebekbe menne.
A Jobbik itt is nagyot alkot, eszem a
szívüket. Ők aztán nem köntörfalaznak,
megmondják a tutit: az Európai Unió
nem egyenlő Európával. Még azt is
kitalálták, hogy csináljunk egy magyarlengyel-horvát tengelyt, és készüljünk fel
az EU-n kívüli életre. De, hogy lépjünk
ki, arról egy szó sem esik, illetve, azt
mondják: tudomásul veszik majd a
nép döntését. Vajon igaz szavak-e ezek
olyanok szájából, akik az elmúlt években
felvették a szép EP-képviselői fizetéseket,
élvezték a gazdag tőkés Európa diszkrét
bájait? Valóban a nép szavazatát akarja
egy olyan párt, mely foggal-körömmel
ragaszkodik a kapitalizmushoz?
A Munkáspárt mindig azt mondta,
hogy az EU csak akkor jó nekünk,
ha jó a magyar dolgozóknak. Ma már
tudjuk, hogy nem jó. A magyar bérek
köszönőviszonyban
sincsenek
az
európai bérekkel, de az árakban már

elértük Európát. Mit oldott meg az EU
a magyar gondokból? Munkát adott a
munkanélkülinek? Nem! Megoldotta
a cigánykérdést? Nem! Felszámolta
Magyarországon a nyomort? Nem! Nem
és nem! Ráadásul a függetlenségünket
is korlátozza lépten-nyomon. Vessük
hát össze a tapasztalatainkat! Legyen
népszavazás! De mi már egy kicsivel
többet is mondunk. Az EU-t nem lehet
megreformálni. Ne engedjük, hogy ránk
omoljon a ház, lépjünk ki, amíg lehet!
A külpolitika azért nem marad ki
a parlamenti pártok számításaiból.
A Fidesznek jól jött, hogy nem
sokkal az áprilisi választások előtt
két szuperhatalom, Oroszország és
Kína vezetői is fogadták a magyar
miniszterelnököt. Ennek fényében igen
csak feltűnő, hogy négy év alatt egyszer
sem fogadták őt Washingtonban. A
szocliberális ellenzék mindjárt le is
csapott rá: lám-lám, így jár az, aki a
kelettel barátkozik! Badarság! A keleti
nyitás kell Magyarországnak, akkor is,
ha marad Orbán, akkor is, ha megy.
Az ukrán válság nem jött jól a
parlamenti pártoknak. A Fidesz skizofrén
helyzetbe került: az egyik oldalon a
keleti nyitás, Paks, a másikon az EU
iránti szövetségi elkötelezettség. Orbán
szerencséje, hogy az EU-szankciók eddig
felemásra sikerültek, és Magyarországot
még nem érte kár. Igen ám, de a
lengyelek, a balti államok mai tőkései
nem csupán közönséges nacionalisták,
de szívből utálják Oroszországot is.
Kemény fellépést követelnek, és ez zene
Obama füleinek. Ennek pedig rossz vége
lesz Magyarországra nézve. Martonyi
papolhat az EU-országok szolidaritásáról,
vagyis, hogy a számlához járuljanak
hozzá a gazdag és távolabbi országok is,
ez nem fog bekövetkezni. Magyarország
védte már Európát egyszer-kétszer,
mondjuk 1456-ban Nándorfehérvárnál.
De mi volt Európa köszönete? A déli
harangszó! Ezzel akkor sem voltunk
beljebb, ma meg mit kezdenénk egy
újabb harangszóval?
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Még mindig nincs gazdája azoknak a hírhedt bűnügyeknek,
a BKV-botránynak, a 15 milliárdos MVM hűtlen kezelésnek
vagy a Sukoró-ügynek, amelyeket eredetileg vidéken kezdtek
el, de az ügyáthelyezésekről szóló alkotmánybírósági döntés
után leálltak a tárgyalások, mert a vidéki törvényszékek
többé nem tartották magukat illetékesnek.

Munkáspárt: Márpedig akadjunk fenn a problémán! Évtizedes
bűn-mutyi eredményeképp 6,7 kilométeres metróvonalat
sikerült felépíteni. Jó esetben ezt még lefutni sem kihívás…
Egy olyan vonalon, ahol ráadásul semmi szükség rá.
Milliárdokat sikkasztottak, de senki nem elszámoltatható.
Tényleg ezt a rendszert akarjuk?!

Munkáspárt: Az index.hu értesülése a magyar tőkés demokrácia
és igazságszolgáltatás tragikomédiája. Első látásra. Mert
sajnos él a gyanú, hogy itt igazából csak kulisszák mögötti
alkukról van szó. Az érintett urak megússzák, mert túl sokat
tudnak mindkét oldalról, vagy egyszerűen megalkudtak a
hatalommal. Egyik megoldás sem elfogadható, de amíg a
jelenlegi parlamenti pártok osztogatnak és fosztogatnak, ez
így is fog maradni. A Munkáspárt kitakarítaná ezt a politikai
tolvajakolt.

5. Ausztria és Luxemburg engedett eddigi merev álláspontjából
a banktitkok kezelésével kapcsolatban, így fokozatosan
bekapcsolódhatnak a hozam- és kamatjövedelmekről
szóló információk automatikus európai cseréjébe. Az EU
tagországai az adóelkerülés elleni harc részeként akarják
megszüntetni azt a lehetőséget, hogy egyesek a banktitkot
rigorózusan betartó országokban vezetett bankszámlákon
rejtsék el meg nem fizetett jövedelemadójukat.

2. Mesterházy Attila nem megy el a nemzetbiztonsági
bizottságnak a Simon-Welsz-ügyet vizsgáló ülésére, mert
törvénytelennek tartja a testület ténymegállapító vizsgálatra
vonatkozó kezdeményezését.
Munkáspárt: Nincsen rendben az az ország, ahol bárki –
bármilyen pozícióban is – megtagadhatja egy bűnügyben
való meghallgatását. Mesterházy „nem beszél”. Hallgatás –
beleegyezés?
3. Jól meghajtotta hivatali Škodáját Zsigó Róbert Fideszszóvivő az elmúlt három évben. A legjobban kereső
parlamenti képviselők felső 10 százalékába tartozó Zsigó
Róbert (havi 1,66 millió forintos fizetéssel) nemcsak az
országgyűléstől kapott jelentős támogatást az utazásaira,
hanem Baja városától is. A Zsigó vezette önkormányzat
2010-ben engedélyezte, hogy a Superbet magánútjaira is
használhassa: 2013 végére össze is jött 163 000 kilométer.
Zsigó eközben az elmúlt években az egyik legmagasabb
pótlékösszeget kapta: az országgyűlés honlapja szerint több
mint 556.000 forintot havonta.
Munkáspárt: Vannak erre „demokratikusan kifinomult” jelzők,
de hát összességében: a lopás – az lopás. Nézegethetjük
bármelyik zsebünket, teljesen mindegy, hogy a fent említett
„úr” az országgyűlési avagy önkormányzati pénzt vitte
tisztán haza, mindenképp a befizetett adóforintokból tette.
A mi kárunkra. Mennyire, s miben kell annyira jó munkát
végezni, hogy 556.000 forint havi juttatás csak „pótlék”
legyen? Nos, ilyenekre keresnénk választ a parlamentben.
4. Március 28-án déltől vehetik birtokukba az utasok a 4-es
metró vonalát, áll a BKK közleményében. A szerelvények 3
percenként követik egymást. A 4-es metró 6,7 kilométeres
elkészült szakaszát 13 perc alatt teszi majd meg a Keleti
pályaudvar és Kelenföld vasútállomás között.

Munkáspárt: Sírjon emiatt az, akinek van miért. Ha pedig
van miért, akkor nyugodtan nyújtsa kezét bilincsbe, mert
tisztességtelenül szerzett jövedelmet. Ismét, és ismét
hangsúlyozva: a dolgozó emberek kárára. Bűnhődjenek!
6. Nagy-Britannia után a német kormány is szigorítaná az
uniós munkavállalókra vonatkozó szabályokat, a szociális
visszaélések miatt. A javaslatok között szerepel, hogy
korlátozzák 3 hónapra az álláskeresésre rendelkezésre álló
időt a munkavállalás céljával beköltöző uniós külföldiek
esetében. Ezt azt jelentené, hogy távoznia kell az országból
azoknak a külföldi uniós állampolgároknak, akik három
hónap alatt nem találnak állást, és segélyre szorulnának.
Munkáspárt: Az EU-csatlakozás eddig is sokak számára
vitatott volt. A probléma az, hogy a magyar állampolgárok
egy részének még így is élhetőbb jövőt vizionál a külföld,
mint a megismert, magyar haza. Ezen kell változtatni!
7. Négy oroszlánt pusztítottak el a koppenhágai állatkertben,
ahol februárban nemzetközi felháborodást keltve megöltek
egy fiatal zsiráfot, majd nyilvánosan feldarabolták és
oroszlánoknak adták. Közleményben jelentették be, hogy
hétfőn elaltattak két kiöregedett tenyészoroszlánt két
tízhónapos kicsinyükkel együtt. Szerintük az állatkert azért
kényszerült a ragadozók megölésére, mert nem tudta hol
elhelyezni őket.
Munkáspárt: Hol vannak ilyenkor az állatvédők, a széplelkek,
bárki, aki tenni tud az élőlényekért?! Ennek az állatkertnek a
vezetését simán börtönbe kellett volna már rég küldeni, ehhez
képest még azt is eltűrik, hogy újabb állatokat gyilkoljanak.
Nem lehetett máshová helyezni az oroszlánokat?! A zsiráfért
is sokan jelentkeztek. Valószínűleg máshol sztárok lehettek
volna. Ennyit a „demokratikus” Nyugatról, meg arról, mit
gondolnak az emberségről.
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MAGYARORSZÁG

FIZESSENEK A MILLIÁRDOSOK
A RENDSZERVÁLTÁSÉRT!
A KAPITALIZMUS MILLIÓKAT TETT UTCÁRA,
TÖNKREZÚZTA A M
MAGYAR IPART ÉS MEZŐGAZDASÁGOT
A magyar kapitalizmus áldozatainak napján a Munkáspárt összes képviselőjelöltje
emlékezni
hívott. Nem drága kávéházakba vagy éttermekbe, hanem egykor
e
működő
és munkát adó gyárak és üzemek elé. Oda, ahol egykor munkafelvételt
m
hirdetett
a tábla, ma pedig legfeljebb egy lerobbant iroda kiadó. A Fidesz, az
h
MSZP,
a Jobbik és az LMP mind a rendszerváltást, a kapitalizmust támogatja,
M
mivel
ez a rezsim biztosíték számukra a rablásra. Mi nem fogunk hallgatni arról,
m
hogy
egyesek szétlopják az ország vagyonát. Csak a Munkáspárt teheti ezt meg,
h
mert
m mi nem loptunk, nem csaltunk, nem korrumpálódtunk.
jelentette, hogy a Fehérvári úti villamos- és autóbuszjáratokat a
BKV nem tudta normálisan működtetni, reggelente az ütközőn
is lógtak az emberek, mert tíz- és tízezrek hömpölyögtek a
járatokon itt, munkából jövet és munkába menet.”
Akkor a gyárkapukon munkafelvételi hirdetések voltak, most
helyettük „eladó ingatlan, iroda kiadó, bérelhető” olvasható a
táblákon.
Hajdu József Zuglóban a valamikori zuglói Sütőipari
Vállalathoz, a kenyérgyárhoz hívta
az újságírókat. Miután privatizálták
a gyáregységet, kiderült, az új
tulajdonos nem akar termelni. Így
„Mi nem fogunk hallgatni arról, hogy egyesek szétlopják az ország vagyonát.
lettek a pékek munkanélküliek. Így
A Munkáspárt teheti ezt meg, mert mi nem loptunk, nem csaltunk, nem
lett itt egy üres telek. Budapest és
korrumpálódtunk.
Zugló szégyentelke.
Elég a korrupcióból, az állami bűnözésből! Legyen jogunk ellenőrizni és
Thürmer Gyula, a Munkáspárt
visszahívni a képviselőket és a kormányt! A dolgozó embereket képviselő
elnöke
az Angyalföldi Hajógyár
szervezetek kapjanak egyetértési jogot az embereket érintő lényeges törvények
mára
szinte
parlaggá vált területe
és rendelkezések elbírálásában. Minden törvényjavaslatról kérdezzük meg
előtt
emlékeztetett
a kapitalizmus
a zuglói dolgozókat is! Megadóztatjuk a milliárdosokat, a szupergazdagokat.
bűneire,
de
hol
nagyobb,
hol kisebb
Eddig mindent mi fizettünk, mi nyomorogtunk, most fizessenek ők! Ebből a
sajtóérdeklődés
előtt
gyűlések
voltak
pénzből teremtsünk munkahelyeket! Mindenkinek legyen biztos munkája!
Mohácstól
Nyíregyházáig.
Építsünk lakásokat!
Mindenhol volt sajátosság, de
A gazdagok gyerekeinek van munkájuk, van lakásuk. Most már a mi
egyvalami
mindenhol egyforma:
gyerekeinknek kell munkát és lakást adni. Ezt csak a Munkáspárt követeli.”
1989-90 előtt, a szocializmus
időszakában Magyarország stabil,
eredményesen fejlődő ország volt.
emlékeztettek a tőkés rendszer bűneire. A sajtót nem kávéházakba Minden magyar volt, minden a miénk volt. A mezőgazdaság
vagy drága éttermekbe hívták, hanem egykor ezreknek munkát ellátta az országot, bőven jutott kivitelre. A vidéki ember jobban
adó gyárak és üzemek elé, amelyeket a kapitalizmus tett tönkre. élt, mint valaha. A szocialista Magyarország gazdasága biztos
Kónya Béla például az egykori Ózdi Kohászati Üzemek munkát, biztos megélhetést, kiszámítható és biztos holnapot
főkapuja előtt beszélt. Nagy Ádám a magyaróvári volt adott nekünk, magyar dolgozó embereknek.
Ma már mindez a múlté. A tőkés rendszerváltás után az
Kötöttárugyárnál tartott tájékoztatót, itt ma hajléktalanok
laknak. Nem lerobbant, italozó emberek, hanem szakmákkal egymást váltó tőkés kormányok eladták az állami ipart, a
rendelkező munkások, akiket ide sodort a rendszer.
kereskedelmet, a bankokat. A nemzeti vagyon nagy része
Benyovszky Gábor az egykori GAMMA gyár előtt tartott külföldi tulajdonba került. Magyarország soha nem látott
tájékoztatót Újbudán, ahol egykor maga is gyakornokoskodott. mértékű függőségbe került a nemzetközi tőke intézményeitől.
„Minden nap oda-vissza itt megyek a Fehérvári úton, mint Szétszakították a nagyvállalatokat, „szatócsüzletekké” tették
eddig is, arra gondolok mindig: hol van már a „lépcsőzetes a leghíresebb külkereskedelmi intézményeket. Pillanatok
munkakezdés”? Fiatalok, tudjátok ez mit jelentett? Ez azt alatt megszűntek a magyar gazdaságot húzó, jelentős exportot
H
Huszonnégy
é éévvell ezelőtt,
lőtt március
á i 25
25-én
é ttartották
t
meg az „első
demokratikus választások” első fordulóját. Ez szentesítette
a rendszerváltást, ekkor kezdődött az ország „törvényes”
szétlopása. Ezen a napon emlékezünk a rendszerváltás,
a kapitalizmus áldozataira. Az elmúlt bő két évtized az
értelmetlen privatizáció, a nemzeti vagyon kiárusítása, az ország
elsikkasztásának időszakaként kerül a történelemkönyvekbe.
A Munkáspárt képviselőjelöltjei március 25-én egyidőben
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termelő, több százezer dolgozót foglalkoztató nagyüzemek.
Nincstelenné vált egy sor település, mert megszűntek a helyi
üzemek éppen úgy, mint a mezőgazdasági nagyüzemek.
A tőkés rendszerváltás után a mezőgazdasági szövetkezetek
átalakításával és a kárpótlás bevezetésével szétzúzták a
magyar mezőgazdaságot. Megszűnt a közösségi tulajdon és a
háztáji közötti szerves kapcsolat. Az állatállomány harmadára
csökkent. Olyan gazdasági ágak tűntek el, mint a cukorrépatermelés és a ráépülő cukorgyártás. Emberek ezrei váltak
földönfutókká, mert a nyírségi alma termesztése megszűnt.
Leállt a korszerű kukoricatermesztési rendszer, talajtalanná vált
a világhírű csávázott vetőmag-program. Százezrek hagyták el
az agrárszférát, a falu elszegényedett.
A gazdaság tőkés átalakítása azt is jelentette, hogy
felszámoltak másfélmillió munkahelyet. Ezeket mind a mai napig
nem állították helyre. Ezzel létrejött a mai kori Magyarország
legnagyobb társadalmi gondja, a tömeges munkanélküliség.
Kórházak tucatjait zárták be. A társadalombiztosítás
bizonytalanná vált. Az újonnan munkába állóknak piacosított
magánnyugdíj rendszerbe kellett belépniük.
Lényegében megszűnt az ingyenes oktatás. Hazug az az
állítás, hogy a tanulás lehetősége mindenki számára adott. Az
ingyenességet felváltó „sajátos” ösztöndíjrendszer a tőke nagy
trükkje.
A mai fiatalok már kezelni sem tudják a szakszervezeti
beutaló, a kellemes nyári úttörőtábor fogalmát. A tőke
felélte a szociális intézményeket, privatizálták a táborokat, a
sportintézményeket.
A rendszerváltás óta a társadalmi különbségek óriásivá nőttek.
Magyarország néhányszázezer milliárdos, multimilliomos és
sok millió szegény országává lett.
Mindez a rendszerváltás következménye. Mindez a
kapitalizmus következménye.

JOBBAN ÉLTÜNK A
SZOCIALIZMUSBAN,
MINT MOST
A négy visegrádi ország körében végzett felmérés szerint
a lengyelek a legelégedettebbek a rendszerváltással,
míg a magyarok a legkevésbé – derül ki a Tárki
közvéleménykutatásából.
Magyarországon mindössze a lakosság egytizede véli
úgy, hogy összességében teljes mértékben megérte a
rendszerváltás. A megkérdezettek negyede úgy vélekedett,
hogy inkább nem érte meg, míg közel hatoduk szerint a
rendszerváltás egyáltalán nem érte meg. A válaszadók
csaknem fele gondolja úgy, hogy az országban élők
élete rosszabb vagy sokkal rosszabb, mint amilyen a
szocializmusban volt - fejtette ki a Tárki.
A rendszerváltásról pozitív véleményt alkotók aránya - akik
szerint teljes mértékben vagy inkább megérte a rendszerváltás
- az LMP szavazói körében a legmagasabb (80 százalék), de
a Jobbiknál is ők vannak többségben (54 százalék). Ennyit a
Jobbik mostani „rendszerellenességéről”.
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THÜRMER:
MI ÁLLÍTHATJUK MEG A JOBBIKOT!
Thürmer Gyula szerint a Munkáspárt az áprilisi
országgyűlési választáson két politikai erővel, a
„magát baloldalinak nevező ellenzéki társasággal” és a
Jobbikkal szemben is képes fellépni, mindkettőtől tud
szavazatot elvenni.
A Munkáspárt elnöke kaposvári sajtótájékoztatóján azt
mondta, a somogyi falvakban, városokban tett látogatásai
is arról győzték meg, hogy „az emberek másfajta politikát,
más életet, más Magyarországot akarnak”.
Kiemelte, hogy a Munkáspártnak több mint kétszer annyi
– harminchárom – egyéni jelöltje van az idei választáson,
mint négy éve volt, és most országos listát is tudtak állítani.
Thürmer Gyula úgy véli, a baloldalt a Munkáspártban
találják meg az emberek, abban a pártban, amelyik 25 éve a
dolgozó emberek mellett áll.
Azt mondta, azt tapasztalja, hogy az emberek félnek a
Jobbik megerősödésétől.
„Egyre több ember érti meg, hogy ha a Jobbikkal
szemben fel akarnak lépni, akkor a Munkáspártra kell
szavazni” – tette hozzá.
A Munkáspárt elnöke a legnagyobb gondnak azt tartja,
hogy az embereknek nincs munkájuk, szerinte a közmunka
nem jelent megoldást.
„A megoldást az jelentené, ha magyar dolgozókra,
magyar vállalkozókra támaszkodnánk” – hangsúlyozta.
A Munkáspárt visszaszorítaná a külföldi tőkét, korlátozná
a profit kiviteli lehetőségét, fejlesztené a mezőgazdaságot
– szerintük nem búzát és kukoricát, hanem zöldséget,
gyümölcsöt kell termeszteni–, lakásépítési programot
indítanának, autópályákat építenének, fejlesztenék az
idegenforgalmat magánvállalkozások bekapcsolásával,
a legkisebb településeken is elérhetővé tennék az
egészségügyet és az oktatást.
„A Munkáspárt biztos munkát akar az embereknek
teremteni, biztos munkával biztos jövedelmet” – hangoztatta
Thürmer Gyula.
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BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVŐT BUDAPESTEN!
ÁPRILIS 6-ÁN ELJÖN AZ IDŐ VÁLTOZTATNI ÉLETÜNKÖN,
A DOLGOZÓ EMBEREK MELLETT CSAK A MUNKÁSPÁRT ÁLL
Budapest ne legyen a szélsőségek városa, ahol a pofátlan gazdagság „szembe röhögi” a kirívó szegénységet – ez a Munkáspárt
célja a fővárosban. Az államnak kell munkahelyeket teremtenie, ahol termelés, és nem csak a bankok és multik érdekeinek
kiszolgálása zajlik. Induljon széleskörű állami lakásépítkezési program! Építsünk fel évi 10 ezer új bérlakást! Öt év alatt
valósítsuk meg 100 ezer panellakás rekonstrukcióját! Az önkormányzatokban dúl a korrupció, szatyrokban, dobozokban
hordják ki a pénzt a parlamenti pártok delegáltjai. A Munkáspárt követeli: népi felügyelő-bizottságot minden állami és
önkormányzati szerv mellé, ahol a társadalom pénzét osztják el!

SZÁZSZÍNŰ LELKŰ VÁROS
„Ó, mint imádlak, mint szeretlek
csordult szívem bálványa, Pest;
ha rám fuvall százszínű lelked,
a vér eremben újra pezsg.”
Ezt írta Kosztolányi Dezső nagy szeretettel a fővárosról. Budapest az ország fővárosa, és egy kicsit Magyarország is. Aligha
akad magyar, aki ne járt volna itt. Az 1873-as számmal sok
helyütt lehet találkozni a városban. Több mint 140 éve született
meg Pestből, Budából és Óbudából az egységes nagyváros,

Budapest. 1950. január 1-jén Budapesttel egyesítettek hét
megyei várost és 16 nagyközséget, és a kerületek száma 22-re
nőtt. 1994 óta Budapestnek 23 kerülete van; a XXIII. kerület
(Soroksár) a XX. kerületből való kiválással jött létre.
A kerületek bécsi mintára a Habsburg-ház uralkodóinak
nevét kapták. Így lett a IX. kerület Ferencváros, a VIII. kerület
Józsefváros. Az 1950-es években felmerült, hogy átnevezik
a kerületeket. Szerencsére ragaszkodtak a hagyományhoz,
és lassan feledésbe merült a nevek eredete. A rendszerváltás
után a régi és még régebbi nevek reneszánszukat élik. 2012ben a fővárost 204 városrészre osztották. Úgyhogy mostmár
egy zuglói lakhat Herminamezőn, Istvánmezőn vagy akár
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Kiszuglóban. Hogy mondja Tevje a „Hegedűs a háztetőn”ben? „Hagyomány. Hagyomány nélkül olyan ingatag lenne az
életünk, mint hegedűs a háztetőn.”
Budapest mai arculatából is visszaköszönnek a szocializmus
évtizedei. Lakótelepek, lakások százezrei épültek Csepeltől
Óbudán át Káposztásmegyerig. Új közlekedési rendszer épült
ki. 1972-ben átadták a 2-es metró teljes szakaszát. A 3-as metró
több ütemben készült el, először 1976-ban utazhattak rajta,
utolsó bővítésére 1990-ben került sor.
Budapest alapvetően megváltozott az elmúlt 25 évben.
Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hátrányára változott.
Nos, valóban. A város zavarosabb lett, az utak rosszak,
gyakran szinte járhatatlanok. Az utcák összehasonlíthatatlanul
piszkosabbak, rendetlenebbek, mint a szocializmus évtizedeiben.
Megoldatlan problémái közé tartozik a hajléktalanság és a
forgalmi dugók.
Eltűntek a nemzeti ipar büszkeségei, a Ganz–MÁVAG, az
Óbudai Hajógyár, a Ganz Danubius Magyar Hajó- és Darugyár,
a Láng Gépgyár, a Csepel Művek, az Ikarus, az Orion, a Magyar
Optikai Művek, a Mechanikai Művek és sok minden más. Velük
együtt megcsappant a munkásság, a főváros munkásvárosból
polgárváros lett, a bankok, a biztosítók és megannyi intézmény
székhelye. A várost telerakták a külföldi bevásárlóközpontok
nem túlságosan szép épületeivel. A város valaha egységes
építészeti arculata megbomlott. Ahova pedig nem jutott a
külföldi tőkéből, ott gyorsan terjed a szegénység, a nyomor,
hajléktalanok lepik el az utcákat.
A korszellemnek és az éppen aktuális kormányok politikai
ízlésétől függően vittek el szobrokat, és hoztak helyettük újakat,
amelyek semmivel sem kevésbé vitatottak, mint elődeik, és
gyakran még rondábbak is.
De ne legyünk igazságtalanok! Az elmúlt 25 évben Budapest
kibővült dél felé. A város folytatódik a Petőfi híd után is, helyet
adva az új Nemzeti Színháznak, a Művészetek Palotájának.
Velük szemben felépült Újbuda tudományos és vállalkozói
negyede. Felújítottak sok lakótelepet, igaz, nagyon sokat pedig
még nem. Új hidak épültek. Sok esztendő után talán végre
átadják a 4-es metrót.
De akárhogy is legyen, Budapest a miénk, a mi városunk, itt
akarunk élni, szebbé és jobbá tenni, otthon érezni magunkat.
BUDAPESTI ÉLET
Még sokan emlékeznek arra, hogy egykor mesterségesen vissza
kellett fogni a város növekedését, oly gyorsan gyarapodott a
lakosság. A szocializmus évtizedeiben a korábbi nemzeti ipar
óriássá nőtt, új üzemek jöttek létre. A faluban felszabaduló
munkaerő szívesen jött Budapestre. A város lakossága túllépte
a 2 milliót. Az 1990-es évektől azonban fordulat következett be.
A 2001-es évi népszámlálás adatai alapján a főváros népessége
12 százalékkal, közel 240 ezer fővel csökkent 1990-hez
viszonyítva. 2013-ra a lakosság száma 1,7 millióra csökkent.
A város öregszik, a lakásárak, a munkahelyi problémák, a
megélhetési költségek és az egyre rosszabb környezeti viszonyok
miatt sokan költöznek Pest megye, Fejér megye településeire.
Budapesten viszonylag könnyű munkát találni. A munkanélküliség 2013-ban 8,3 százalék volt, ami mintegy 2 százalékkal
alacsonyabb az országos átlagnál. Igaz azonban, hogy 2000-ben
a munkanélküliség 5 százalék volt, és az azt követő évtizedben
lement 4 százalék körüli értékre.
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BUDAPEST
Magyarország fővárosa.
Területe: 525 km2
Lakossága: 1,7 millió
Politikai sajátosság:
 Erős szociáldemokrata hagyományok vannak.
 Több kerületben számottevő a liberális értelmiség
befolyása.
 A város társadalmi szerkezetét a kapitalizmus
átalakította.
Munkáspárti szervezet:
Postai cím: 1082 Budapest, Baross utca 61.
E-mail: budapest@munkaspart.hu
Budapesten az életkörülmények jobbak, mint az ország sok
más területén. 2013-ban Budapesten a nettó átlagkereset 192
ezer forint volt. Az átlag értelmezésénél tekintetbe kell venni,
hogy Budapesten van a legtöbb bank, pénzügyi intézmény.
A szellemi foglalkozásúak körében a nettó átlagkereset 237
ezer forint volt, míg a fizikai munkakörökben csak 117 ezer.
A különbség nagy!
Budapesten egyszerre van jelen a kirívó gazdagság és a kirívó
szegénység. A széles tömegek életszínvonala folyamatosan
romlik. Az aktívan dolgozó réteg folyamatosan csökkenteni
igyekszik kiadásait, ami nem csoda, mert az alapvető
élelmiszerek és a tartós fogyasztási cikkek ára is folyamatosan
emelkedik. A családok igyekeznek előrelátóan spórolni,
kiadásokat átütemezni, olcsóbb termékeket, akciókat keresni.
A hajléktalanok száma egyértelműen nőtt. 2012-ben
Magyarországon az MTI adatai szerint 11 ezer ember élt az
utcán, egyharmaduk Budapesten. A hajléktalanok számát
gyarapítják a Romániából idetelepült „gazdasági menekültek”.
Budapesten egyszerre van lakásbőség és lakáshiány. A
gazdasági válság megingatta a középrétegek helyzetét is, ezért
a drágán felépített lakóparkok lakásainak számottevő része
nem talál gazdára. Ezrével állnak üresen lakások. Ugyanakkor
ezrek várnak önkormányzati lakásokra. Gyakorlatilag nullára
redukálódott az önkormányzati lakásépítés. Budapesten egyre
kevesebb lakás épül. 2013-ban 1430 új lakásépítési engedélyt
adtak ki, szemben az elmúlt évtized 9-13 ezres számával.
A rendszerváltás során a budapesti lakásállomány
magántulajdonba került, azaz a lakosok megvásárolták. Az új
tulajdonosoknak azonban nincs pénzük az épületek felújítására,
sőt karbantartására sem.
Budapesten az orvosi ellátás az országos átlagnál jobb. Egy
háziorvosra 1358 beteg jutott 2012-ben, míg országosan 1545. Itt
működik az ország legnagyobb és legösszetettebb egészségügyi
ellátó rendszere. A fővárosban jelen vannak az országos
intézmények, az egyetemi klinikák, a különböző fenntartású
rendszerben (önkormányzati, magán, vegyes tulajdonú) működő
szakrendelők, kórházak és alapellátást biztosító intézmények.
Ugyanakkor igaz, hogy Budapesten folyamatosan csökken a
működő kórházi ágyak száma. 2000-ben 23 ezer aktív ágy volt,
2012 végén már csak 18 ezer. Az ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető egészségügy Budapesten is csak maradványaiban
létezik. Egyre több mindenért kell fizetni a gyógyulás érdekében.
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BUDAPEST: A GAZDASÁGI ÉLET KÖZPONTJA
A magyar gazdaság jelentős része koncentrálódik Budapestre.
A magyar főváros országon belüli súlya 2007 és 2010 között
még nőtt is, bő 3 százalékkal. Magyarországon az országos
adóbevételek 35 százaléka származik a fővárosból és
környékéről, és a Budapestről érkező adóbevételek képviselnek
meghatározó összegeket az állami költségvetésben.
Budapesten van a magyar vállalkozások jelentős része. 2013.
december 31-én Magyarországon 1 millió 828 ezer gazdasági
szervezetet regisztráltak, 1,2 százalékkal többet, mint egy évvel
korábban. Budapesten a nyilvántartásba vett szervezetek száma
megközelítette a 432 ezret.
A fővárosban alacsony az ipari vállalkozások aránya, az ipar
folyamatosan kitelepül az agglomerációba. A nagyiparban a
fővárosiak 8,2 százaléka dolgozik.
Minden 100 Magyarországon működő külföldi érdekeltségű
cégből 54-nek Budapesten van a székhelye. A Budapesten
működő vállalkozások jegyzett tőkéjének 56 százaléka külföldi.
A főváros a szolgáltatási ágazat országos központja.
Itt bonyolódik a nemzetközi pénzforgalom 90 százaléka,
az ingatlanközvetítés, a reklámtevékenység, a gazdasági

tanácsadás 60 százaléka, így a kereskedelem, logisztika elég
fejlett a fővárosi régióban. Kiemelkedő jelentőségű a turizmusra
épülő vendéglátóipar.
A főváros fejlett tömegközlekedéssel rendelkezik. Hamarosan
átadják a 4-es metrót, amire igen hosszú ideig várt a főváros
lakossága. A városi közlekedés azonban számos gonddal küzd.
A kormány és az önkormányzatok között folyamatos a vita, hogy
kinek is feladata a városi közlekedés finanszírozása. A jelentős
fejlesztések ellenére a járműpark még mindig régi. A járművek
kényelmetlenek, a közlekedés gyakran pontatlan. 25 év is
kevés volt a budapesti városi közlekedés és az agglomerációs
vasútvonalak összekötésére. A jegyrendszer elavult és a
fizetésekhez képest drága.
MERRE TOLÓDIK A POLITIKAI MÉRLEG?
2006-ban a területi listán az MSZP 13, az SZDSZ 3 mandátumot
szerzett, a Fidesznek 10, az MDF-nek 1 mandátum jutott. A
3 egyéni helyből kettőt kaptak az MSZP képviselői, köztük
Molnár Gyula, a XI. kerület akkori polgármestere. A Fidesz 1
helyet szerzett meg.
2010-ben Budapesten is gyökeresen megváltozott a politikai
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helyzet. A területi listán a Fidesz
13 helyet kapott, az MSZP 7-et.
Két új szereplő is megjelent,
az LMP 4 mandátummal és a
Jobbik 3 hellyel. Az akkori 3
egyéni körzet mindegyikét a
Fidesz szerezte meg.
2010-ben az önkormányzatok
szintjén is végbement a
hatalomváltás. A szocliberális
oldal elveszítette a budapesti
főpolgármesteri széket. Az
MSZP 3 kerületben tudta
megszerezni a polgármesteri
tisztet, a XIII, XIX és XX.
kerületben, a többi kerületben a
Fidesz került az élre.
A 2014. évi választásokra
a
társadalom
hangulata
Budapesten is változni látszik.
A gondokkal küzdő emberek
változást várnak.

A MUNKÁSPÁRT BUDAPESTI JELÖLTJEI
Budapest 02. OEVK (XI. ker.)

Budapest 09. OEVK (X. ker.)

BENYOVSZKY GÁBOR

KEREZSI LÁSZLÓ

65 éves, mérnök, vállalkozó

59 éves, biztosítási alkalmazott

Budán született, Újbudán dolgozik és él.
Részese volt a Híradástechnika Szövetkezet
világszínvonalra való felemelkedésének,
és tanúja a rendszerváltás utáni köddé
válásának.
Országos sportvezetőként 10 évig a
Magyar Sportturisztikai Szövetség elnöke
volt. Jelenleg vitorlás sportoktató és hívójeles rádióamatőr is.
A Munkáspárt Központi Bizottságának tagja.

Tagja volt Kőbánya önkormányzatának,
és ma is a városrész közéletének aktív
szereplője.A
Munkáspárt
Központi
Bizottságának tagja.
Budapest 11. OEVK (IV. ker.)

FEHÉRVÁRI ZSOLT
44 éves, HÉV-járművezető

Budapest 08. OEVK (XIV. ker.)

DR. HAJDU JÓZSEF

Vidéken nőtt fel, de már évek óta újpesti
lakos. Ismeri, átéli a dolgozó emberek életét.

65 éves, ny. pedagógus
Budapest 17. OEVK (XXI. ker.)
Zuglóban dolgozott, a Kós Károly
Kollégium igazgató-helyetteseként.
Egyszerű munkásból vált a szocializmus
évei
alatt
egyetemi
végzettségű
értelmiségivé. A Munkáspárt Központi
Bizottságának tagja.
A zuglói közélet aktív részese, több alkalommal képviselte a
Munkáspártot választásokon.

DR. THÜRMER GYULA
60 éves, közgazdász
A Munkáspárt elnöke, az országos közélet
aktív szereplője. Csepelt jól ismeri, családjának
több tagja él itt. Több alkalommal indult a
Munkáspárt színeiben képviselő-jelöltként.
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A GYALÁZAT BOMBÁZÁSA
15 ÉVE KEZDŐDÖTT A NATO JUGOSZLÁVIA ELLENI TERRORTÁMADÁSA
Tizenöt éve, március 24-én kezdte el a NATO Jugoszlávia terrorbombázását. A támadásra nem volt semmilyen felhatalmazás,
a „humanitárius” ürügyként használt koszovói gyilkosságokról azóta kiderült, hogy albán szélsőségesek követték el őket.

A NATO 1999. március 24-én indított légicsapás-sorozatot
Jugoszlávia ellen. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 19
tagországa azt követően támadta meg a nyugat-balkáni országot,
hogy kudarcba fulladtak a franciaországi Rambouillet-ben,
valamint Párizsban folyó tárgyalások Koszovóval kapcsolatban.
A Nyugat szerint a Slobodan Milosevic jugoszláv elnök csapatai
etnikai tisztogatást végeztek Koszovóban, bizonyíték azonban
nem volt. A bombázások elindítására végül egy Racak-ban
felfedezett tömegsír adott ürügyet. Washington szerint szerb
szabadcsapatok gyilkoltak meg ártatlan albán civileket. Évekkel
később kiderült, hogy az embereket albán szélsőségesek
mészárolták le, nyugati titkosszolgálatok képviselőinek
jelenlétében. Máshol az „albán szabadságharcosok” szerbeket
és saját honfitársaikat is gyilkolták, hogy utána szerveiket az
európai feketepiacokon értékesíthessék. Mint kiderült, erről
is tudtak Washingtonban és Brüsszelben, de képmutatóan
hallgattak, sőt Németország fegyvert is adott az albán
„hazafiaknak”.
Gerhard Schröder volt német kancellár a közelmúltban
elismerte, hogy Jugoszlávia 1999-es bombázása megsértette
a nemzetközi jogot, a NATO beavatkozása valójában nem
békemisszió, hanem agresszió volt. „Ráküldtük a légierőt
Szerbiára, és a NATO-val együtt egy szuverén államot
bombáztunk az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása
nélkül”.
Később ezt Koszovó függetlenségének egyoldalú kikiáltása
követte, megkerülve a nemzetközi jog előírásait. Koszovó
jelenleg megbízható, hőséges szatellitje a Nyugatnak. Ott van az
amerikaiak legnagyobb európai bázisa. Valóságos erődítményt
építettek ki az amerikaiak, akik évtizedekre jöttek Koszovóba,
és nem szándékoznak elmenni.

A tizenöt évvel ezelőtti támadások során a különböző
becslések szerint országszerte összesen 1200-3500 civil, katona
és rendőr halt meg, az ország gazdasága pedig mintegy 30
milliárd dolláros kárt szenvedett. Ugyanakkor körülbelül 25 ezer
lakóépület semmisült, illetve rongálódott meg, 470 kilométernyi
közút és 595 kilométer vasútvonal vált használhatatlanná, 14
repülőtér, 19 kórház, 69 iskola és 44 híd rongálódott meg vagy
dőlt romba. A légitámadások által okozott anyagi kár nagyságát
akkor körülbelül 100 milliárd dollárra becsülték.
A bombázás következményeivel kapcsolatban a szerbiai
aknamentesítési központ igazgatója a közelmúltban kifejtette,
hogy az országban még legalább 64 olyan bomba van, amelyet
a 15 évvel ezelőtti NATO-bombázások során dobtak le, de az
nem robbant fel. Az országos rákellenes egyesület adatai szerint
pedig a háború óta jelentős mértékben megnőtt a daganatos
megbetegedések száma, aminek oka az, hogy a bevetett
lövedékek „szegényített” uránt tartalmaztak.
Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik
jelentése szerint azonban a NATO-bombázások „jót is tettek
az országgal”: Az 1999-ben szétbombázott távközlési rendszer
helyébe a nyugati multik modern, digitális eszközöket hoztak,
és elkezdődött a privatizáció is…

FASISZTÁK KIJEVBEN
Nem igaz az orosz vezetés állítása, amely szerint fasiszták
szerezték meg az irányítást Ukrajnában, az viszont biztos,
hogy a Szvoboda (Szabadság) párt révén fasiszták is
bekerültek a kijevi kormányba - mondta egy interjúban
Günter Verheugen, az Európai Bizottság korábbi bővítési
biztosa. A német szociáldemokrata politikus az EurActiv.
de uniós ügyekkel foglalkozó német hírportálnak adott
interjúban felidézte, hogy az Európai Parlament 2012
decemberében határozatban ítélte el a Szvobodát az Európai
Unió (EU) értékeivel ellentétes rasszista, antiszemita és
idegenellenes nézetei miatt, és felszólította az ukrajnai
demokratikus erőket, hogy ne működjenek együtt a párttal.
A „moszkovita-zsidó maffiáról és disznó zsidókról papoló”
Szvoboda politikájához képest a Jörg Haider-féle Osztrák
Szabadságpárt (FPÖ) tevékenysége „gyerekzsúr”, pedig
1999-ben az EU számos tagországa szankciókat vezetett be
Ausztriával szemben, amiért az FPÖ bekerült a kormányba
- fejtette ki Günter Verheugen. A volt uniós biztos a
napokban keményebben is fogalmazott, a hét elején a WDR
5 német közszolgálati rádiónak nyilatkozva azt mondta,
hogy „valójában nem is Moszkvával van gond, vagy velünk,
hanem Kijevvel, ahol megalakult a 21. század első európai
kormánya, amelyben fasiszták ülnek”.
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