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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
JÖNNE MEG VÉGRE A NÉP ESZE!
Jönne meg végre a nép esze! – mondja
a Blaha Lujza téren egy asszony, aki
még Ceausescu Romániájából települt
át, s valahogy másként képzelte el idős
korát. Még emlékszik azokra az időkre,
amikor szertárosként dolgozott abban a
sportklubban, ahol Magyarország mai
vezetői rúgták a bőrt. Később, amikor
az ő élete nehezebbre fordult, írt is nekik
egy udvarias levelet, hátha segítenek, de
nem jött válasz. Biztos a posta a hibás…
Mit nem ért ez a nép? – gondolkozik
el hangosan, miközben aláírja a
munkáspárti ajánlóívet, de valójában
nem vár választ. Már nem.
Nem politizálok! – mondja már jó
messziről nagyon sok ember. Nem
politizálok, nem írok alá, élem a magam
életét, a többi nem érdekel! Könnyű
válasz, és sok esetben még működik is.
Igen, élem a saját világomat. Gürizek a
munkahelyen, otthon a család. Ha kevés
is a fizetés, de megélünk belőle. Igaz! És
ha megszakad a lánc, ha történik valami?
Ha megszűnik a munkahely, ha beteg
leszel? Akkor mi lesz? Akkor ki segít?
Én jobboldali vagyok, mondja egy
pesti polgár, de magát tisztelem. Maga
rendes magyar ember, nem változtatja az
elveit. Nem szavazok a Munkáspártra,
de magának aláírom. Nincs egyedül a
véleményével. A Munkáspárt következetes magatartása sok emberben ébreszt
tiszteletet.
Gyűjtünk a Lehet téri piacon. Ez
lenne Angyalföld? Ez lenne Kádár János

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.
egykori választókerülete? Nem, nem
az! A munkásság eltűnt. A Váci úton
már nem gyárak sorakoznak, hanem
külföldi bankok, vállalatok, biztosítók.
Az alkalmazottak, az értelmiség pedig
a szocialistákhoz és utódpártjaikhoz
csapódtak. Miért nem jöttök velünk,
miért nem győzzük le együtt Orbánt? –
kérdezik tőlem számonkérően, miközben
pont az ő vezetőik határolódnak el
tőlünk, úgy gondolván, hogy akinek nem
tetszik az EU és a NATO, az nem is lehet
szalonképes partner.
Hozzák haza a gyerekeinket! – kéri
egy idős asszony, szinte sírva. Elvagyok
valahogy, de évente csak egyszer látom
a gyerekeimet. Külföldön élnek, ott
találtak munkát. Miért nem lehet itthon
munkát teremteni?
Tényleg, miért nem? – kapcsolódik
be a beszélgetésbe egy férfi. 32 éves,
Németországban dolgozik. Építőipari
szak munkát végzünk, mondja, sok
helyütt Európában. Nekem nem kell
megmagyarázni, mi az a kapitalizmus,
tudom, benne élek. A német tulaj
keményen dolgoztat, de rendesen
megfizet érte. Ami jár, az jár, nincs
átverés, rend van. Itthon azt csinálnak a
munkással, amit akarnak. A vállalkozó
átveri, az állam az adókkal lerabolja.
Azért szavazok magukra, mert világos
az, amit akarnak. A munkásnak
magukkal jobb lenne, mert rend lenne, és
nem vernének át bennünket.
A szüleimnek jobb volt, mint nekünk
– mondja egy harmincas éveiben járó
vállalkozó. Nem nagytőkés, még csak

nem is KKV, ahogy ma mondják.
Mikróvállalkozás az övé, ami döntően az
ő és családja munkájára épül. Szép dolog,
amit Orbán mond a középosztályról,
csakhogy én már annak is örülök, ha nem
csúszok vissza, nemhogy előrelépjek a
középosztályba. Én magukat támogatom,
mert nem hagyják cserben a szegényt.
Egy fiatalember száll le a buszról,
észreveszi a Munkáspárt asztalát,
tudatosan jön felénk. Szeretném aláírni,
jelenti ki, egyetértek Önökkel. Ő már a
kilencvenes években született. 24 éves,
hajléktalan szálláson lakik. Munkából
jön? – kérdem. Most nincs munkám,
de a jövő héten már lesz – válaszolja.
Legalább jó helyre közvetítették ki?
Ugyan már, mondja, az egész munkaközvetítés becsapás. Adtak volna állást,
de segédmunkásként. De nem ezért
tanultam, és nem így akarok élni. Hol
találom meg magukat? – kérdi. Adok egy
Szabadságot. Pár perc múlva visszajön,
és letesz kétszáz forintot. Most látom,
hogy ez pénzbe kerül, mondja, mi nem
csaphatjuk be egymást. Mi nem!
Izgalmas napok, idegfeszítő órák!
Nehezebb most, mint tavasszal volt.
Legalábbis itt, Budapesten nehezebb. Az
önkormányzati választások nem érdeklik
az embereket. Csalódottak, belefásultak
a mindennapokba. Nem hisznek abban,
hogy bármi is változhat. Meglepően
sokan nem tudják, hogy választások
lesznek. A fiatal rendőr sem tudta, aki
aziránt érdeklődött, igaz udvariasan,
hogy mi a fenét csinálunk öltönyben és
vörös ingben a főváros közepén.
Izgalmas napok, idegfeszítő órák!
Igen, a placcon, ahogyan a vendéglátósok
mondják, nehezen telik az idő. Egyik
lábunkról a másikra állunk, kínlódunk,
de csináljuk tovább. Ez a feladatunk, ezt
vállaltuk. Bármi is lesz a végeredmény, mi
már elértünk valamit. Sok-sok embernek
néztünk a szemébe, sok-sok embernek
mutatkoztunk be, sok-sok ember gondjait hallgattuk meg. Sok-sok embert
igyekeztünk meggyőzni, hogy jöjjön meg
végre a nép esze.
Higgyék el, meg fog jönni!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A Gazdasági Minisztérium szerint közel két év felkészülési idő után
lezárult a feketegazdaság elleni küzdelem egyik fontos szakasza.
Több tízmilliárddal nőtt az állam bevétele az online kasszáknak
köszönhetően, hiszen a korábbi évek trendjéhez képest kiugróan
nagyobb áfát vallottak be a kereskedők az első negyedévben. Ez
pedig egyértelmű jele a gazdaság fehéredésének.
Munkáspárt: Rendben is lenne ez az intézkedés, ha a kisboltosok
elsikkasztott száz forintjain múlna az ominózus „fehéredés”. De
még mindig a fejétől bűzlik a hal: akkor lesz Magyarországon
reális adóbevétel, ha végre megszüntetik a multik értelmetlen
adókedvezményeit, vagy egyszerűen felszámolják a lehetőségét is
annak, hogy az off shore cégek számolatlanul lopják ki a milliárdokat
az országból. Akkor talán majd nyugodtan csökkenteni lehet az áfa
döbbenetes mértékét, s végre a lakosság is lát valamit abból, hogy
„Magyarország jobban teljesít”.
2. Október 31-ig biztosított a Karcag külterületén lévő Tilalmas
lakosainak vezetékes vízzel való ellátása, miután a múlt héten
aláírta az erről szóló módosított szerződést az önkormányzat és a
tanyaközpontnak vizet biztosító gazdasági társaság képviselője.
Munkáspárt: Ugye a hír onnan indult, hogy szeptember 1-jétől el akarták
zárni Tilalmas teljes vízellátását. Röviden: nincs víz a csapból, nem
lehet használni a WC-t, a mosógépet. Mert ez egy akkora probléma,
hogy inkább mindenki fúrasson kutat a kertjében, semhogy biztosítsák
a korábban működő rendszert. Most valaki vagy nagyon nem ért a
szakmájához, vagy nagyon „másra kell a pénz”, vagy nem törődtek
a problémával – de ilyet nem lehet. Bár megeshet, egy jól fizetett
„tanácsadó” gyorsan megoldja a kényessé vált kérdést.
3. A Magyar Liberális Párt szerint az állami tulajdonú központi
közművállalat létrehozásával „kommunista diktatúra kiépítése
zajlik a közműszektorban is”. Bodnár Zoltán, a Liberálisok
főpolgármester-jelöltje sajtótájékoztatóján bírálta a vízszolgáltatók
államosítását, valamint a rezsicsökkentést is, mert szerinte egyik
sem tette olcsóbbá a szolgáltatást, csupán mással, a fogyasztók
helyett az adózókkal fizetteti meg annak egy részét.

94,3 millió forintos előleg-visszafizetési bankgaranciáját, valamint
a 45 millió forintos teljesítési bankgaranciát a csúszás miatt. A
beruházás késedelme miatt a BKK eddig összesen 179,8 millió
forintra kötbérezte a kivitelezőt, de ezzel elérte a szerződésben
rögzített plafont.
Munkáspárt: Örülhetnénk is, hogy „milyen karakán” ez a BKK, ha
nem lenne az egész projekt úgy elpuskázva, ahogy van. A bringák
nehezek, lassúak, ráadásul még a bécsi tarifáknál is drágábbak.
Mindenek ura, a „Szent Mutyi” itt is győzött: igen, egyszerűbb,
gyorsabb és olcsóbb lett volna olyan városból beszerezni
a technológiát, ahol már rég működik a rendszer, de nekik
„valamiért” kísérletezni kellett. A befektetett összeg pedig majd
megtérül. Vagy mégsem, mert csak kell valami új kiírás…
5. Tucatnyi elkeseredett gazdálkodó, akik nem jutottak legelőhöz a
földpályázaton, lezárták a 42-es nemzetközi főút Berettyóújfaluból
a román határ felé tartó szakaszát. Mint elmondták, a nyertes
pályázók a földek környékén sem jelentek meg, mivel nekik
nincsenek legeltetni való állataik.
Munkáspárt: Persze, „a legjobb pályázatok nyertek”. Bizton állítjuk:
bármilyen papírra rá tudjuk írni, hogy tartunk 200 birkát. De nem
tesszük, mert nem így van. Talán a földosztóknak – ha megkésve
is – most kéne nyakukba venni az országot, viharsebesen, hogy
tényleg az legeltethessen, akinek van is mit. Amíg van mit.
6. Magyarságtudatra, nemzettudatra, a tudás tiszteletére nevelnek a
református oktatási intézmények - mondta az Emberi Erőforrások
Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Czunyiné
Bertalan Judit kiemelte, hogy a magyar köznevelés nemcsak
együttműködik és partnerként tekint az egyházi oktatásra, hanem
példaként tekint arra, amit a magyarság megtartásáért a határon
innen és túl megtett.
Munkáspárt: Nem szégyen a jótól tanulni. Csak azt kéne már eldönteni,
hogy az állami oktatást komolyan vesszük-e, mert ha igen, azzal
kellene foglalkozni, azt kellene fejleszteni, mivel a köznevelés
alapvetően állami feladat. Az egyházak intézzék a maguk dolgait, s
járjanak intézményeikbe azok, akik szabad akaratukból így döntenek.

Munkáspárt: Bodnár úr talán némi fogalomzavarban leledzik. Mert
ugye a legtöbb fogyasztó adózó… Vagy az ő értelmezésében
csak és kizárólag a multik és nagyvállalatok fizetnek adót?
Ennek következtében lenne „kommunista diktatúra” az, hogy
a lakosság kedvezményeket kap, ellentétben az óriás cégekkel?
Gratulálunk, nála liberálisabb jelöltet nehezen lehetne találni.
Már, ha a liberalizmus alatt a feltétlen kapitalizmus-mániát, a
szegények eltiprását értelmezzük. Mert látjuk, hogy ez a gyakorlat,
de fenntartjuk: ez is téves fogalom-értelmezés.

7. Átlagos mobiltelefonos adótoronynak tűnő, de valójában masszív
lehallgatásra használható tornyokat fedezett fel egy biztonságos
telefonokat kínáló cég. Összesen 17 olyan adótornyot találtak
az USA-ban, ami a telefonba épített, a más hálózatokkal történő
kommunikációt segítő csipek segítségével akár a beszélgetések
lehallgatására, vagy kémszoftver telepítésére is alkalmasak
lehetnek.

4. Jövő héten tényleg elindulhat a BuBi, a BKK erős pénzügyi
nyomás alá helyezte a T-Systems Magyarország Zrt. és a Csepel
Kerékpárgyártó és -forgalmazó Zrt. alkotta konzorciumot, hogy
ez így is legyen. A BKK lehívta a kivitelező, a Közbringa Kft.

Munkáspárt: Ne ijedjünk meg! Nem 17, hanem az összes torony
alkalmas ilyen feladatokra. Nem csak az USA-ban, máshol is. Csak
náluk „fényesebb a demokrácia”, amit ugye elvileg követnünk
kellene.
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MAGYARORSZÁG

KIT SZOLGÁL ORBÁN VIKTOR?
SZÁZMILLIÓKAT ADUNK EGY AMERIKAI ÓRIÁSBANKNAK
Az Orbán-kormány nagy hangon beszél a magyar kis- és
középvállalkozások támogatásáról, miközben két kézzel
tömi a pénzt a nyugati óriáscégekbe. Ezúttal egy amerikai
óriásbank kapott 250 millió forintot. Nem csak a Fidesz, az
MSZP, Gyurcsányék és Bajnaiék is lelkesen támogatják az
amerikai multi „megsegítését”.
A magyar kormány 250 millió forint vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást nyújt a Citi Budapest Szolgáltató Központ
bővítéséhez - jelentette be Szijjártó Péter, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, a miniszteri
poszt várományosa.
A Citi az Amerikai Egyesült Államok egyik legnagyobb
pénzintézete, tőkeproblémákkal nem küszködik.
Egy szolgáltató központ semmit sem termel, a beígért 250 új
munkahely legfeljebb tizedannyi magyar állást jelent. Portást,
takarítót, büfést – a többiek ugyanis, a bankárok, brókerek és
egyéb ügynökök külföldről jönnek, mert itt olcsóbb eltartani
őket, mint nyugaton.
Meg ott már az állam ilyesmire egy fillért sem adna.
Miért ad akkor százmilliókat a kormány? Szijjártó szerint
azért, mert a „szolgáltató központok újabb lendületet adnak
a magyar gazdaságnak” és hogy „a kormány célja, hogy
minél több magas hozzáadott értékű, innovációs, kutatási és
szolgáltatási kapacitást vonzzon Magyarországra”.
Ez azonban, mint írtuk, egyszerűen nem igaz.
Az Orbán-kormány kedvében akar járni az Egyesült
Államoknak, hátha végre beengedik a magyar miniszterelnököt
a Fehér Ház előszobájába legalább.
A kormánynak természetesen nem ez az első hasonló ügylete, a
több tucat úgynevezett stratégiai megállapodás százmilliárdokat
juttat a multik zsebébe, miközben az extraadókkal ennek csak
töredékét veszi vissza a kormány.
Nem igaz az sem, hogy ezzel hosszútávra teremtenének
munkahelyeket, hiszen a „stratégiai partnerek” folyamatosan
építenek le. Legutóbb a Telekom.
A leglátványosabb példa pedig talán a Nokiáé volt júliusban.
Mint ismeretes, 2014 tavaszán az amerikai Microsoft

MIBŐL ÉLJEN A NYUGDÍJAS?
Öregségi nyugdíjat Magyarországon összesen 2 millió 37
ezren kapnak. Közülük 117 ezren vannak olyanok, akik 200
ezer forint feletti ellátásban részesülnek. A legmagasabb
nyugdíj összege 870 ezer forint, amely csaknem 7,6-szorosa
az átlagos, 116 ezer forintos ellátásnak. Az öregségi
minimál-nyugdíj 28 500 forint. A létminimum összege 87
510 forint. A KSH szerint ennyiből meg lehet élni.
A Munkáspárt programja: mindenki számára alanyi
jogon biztosítani nyugdíjat! A mindenkori létminimumnak
megfelelő minimálnyugdíjat! A nyugdíjkorhatár nőknél 55
év, férfiaknál 60 év legyen!

megvásárolta a finn Nokia telefon-üzletágát mintegy 7,3 milliárd
dollárért. Első körben átvette a Nokia 32 ezer alkalmazottját is.
Az amerikaiak ezután döntöttek az új tulajdonuk racionális, azaz
legnagyobb hasznot hozó működtetéséről. Ami sokba kerül, azt
megszüntetik, a párhuzamos szervezeteket összevonják. Mi
a legdrágább? A munkaerő! A Microsoft éppen ezért leépíti a
munkaerő egy részét. Hol építi le? Ott, ahol a legkisebb lesz a
társadalmi ellenállás, ahol nem lesz sztrájk, tüntetés.
A magyar kormány ide csalta a Nokiát, jelentős állami
támogatást adott az 1800 munkahely létesítéséhez. A Microsoft
céget nem köti a régi megállapodás, ő kirúghatja a magyar
dolgozókat, és ki is rúgja. A kormány pedig mossa kezeit.
A Microsoft-Nokia példája is mutatja, hogy hibás az a
kormánypolitika, amely a multikra építi a magyar gazdaság
jövőjét. A multi jön, megy, ahogyan érdekei diktálják.
Magyarország szegényebb lesz egy gyárral, és 1800 ember
elveszíti a munkáját.

UKRAJNA
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KIJEV A MAGYAROKAT IS SEMMIBE VESZI
A FIDESZ-KORMÁNY HIÁBA BARÁTKOZIK POROSENKÓVAL,
A KÁRPÁTALJAIAK MÁSODRANGÚ POLGÁROK UKRAJNÁBAN
Az ukrán vezetés úgy szabta át a választókerületeket, hogy a kárpátaljai magyarok ne kerüljenek be az ukrán parlamentbe.
Az Orbán-kormány lefeküdt Porosenko gyalázatos, nacionalista-fasiszta rendszerének, és ennyit sem tudott elintézni.
Az ukrán Központi Választási Bizottság kijelölte az október
26-ra kitűzött előre hozott parlamenti választások egyéni
választási körzeteinek határait, változatlanul hagyva a
kárpátaljai tömbmagyarságot több körzetre osztó korábbi
körzethatárokat.
Pedig számos nemzetközi szervezet, a magyar kormány,
valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
(UMDSZ) is szorgalmazta a korábban már létező magyar
többségű körzet ismételt létrehozását Kárpátalján. Sőt,
a KMKSZ-nek személyesen Petro Porosenko ígérte meg
elnökké választása előtt – a magyarok támogatásáért cserébe
– ezt, sőt a szabad nyelvhasználatot is. (Utóbbiból sem lett
semmi, Kijev szerint ugyanis Ukrajna „nemzetállam”, az
oroszok, magyarok, lengyelek beszéljenek és tanuljanak csak
ukránul.)
A várakozásokkal ellentétben az egységes körzetet nem
alakították ki, ehelyett az egy tömbben élő magyar lakosság
három körzetbe került, amelyek mindegyikében kisebbséget
alkotott. A körzetekkel így minimálisra csökkentették a
magyarok nyerési esélyeit, és lehetetlenné tették a magyar
közösség számára, hogy saját képviselőt juttasson be a kijevi
törvényhozásba. A kárpátaljai magyar lakosság különböző
választási körzetekbe való ismételt besorolása azt bizonyítja,

hogy az etnikai megmaradást és fejlődést biztosító többletjogok
továbbra sem érvényesülnek Ukrajnában.
Porosenko tehát hazudott és hazudik a magyaroknak.
A fentieken kívül lakossági arányuknál jelentősen nagyobb
számban küldi a kárpátaljai magyarokat a délkelet-ukrajnai
terror-hadjáratra, ősszel már általános sorozás várható.
A magyar kormány sokat beszél a szomszédos országokban
élő magyarok jogairól, autonómiát követel, Trianont siratja,
ugyanakkor szinte semmit sem tud elintézni. Az Orbán-kormány
támogatja Petro Porosenko elnök gyalázatos rendszerét. Orbán
még a beiktatásra is elment. És mi az eredmény? Mi mindent
megadunk, az ukránok semmit! Az EU pedig szó nélkül tudomásul
veszi. Na, hol van az a nagy magyar bátorság és hazafiság?

MAGYAR TANKOK A TERRORHADJÁRATBAN?
NEM ZÖRÖG A HARASZT, HA NEM SZÁLLÍTANAK HARCKOCSIT
A Honvédelmi Minisztérium szerint a csehek tudtak arról, hogy Magyarország T-72-es harckocsikat ad el egy cseh
cégnek. Normális helyzetben nem lenne gyanús, de most igen! Ukrajna fegyvert akar, de hivatalosan nem kaphat.
A Cseh Védelmi Minisztérium minap
napvilágot
látott
nyilatkozatával
ellentétben
a
Magyarországon
megvásárolt T-72 típusú harckocsik
Csehországba szállításáról az illetékes
cseh hatóságok tudnak, arról a magyar
társhatóságtól korábban tájékoztatást
kaptak.
A Cseh Ipari és Kereskedelmi
Minisztérium Engedélyezési Hivatala
a 2014. május 5-én kiállított, 172/2014
számú Nemzetközi Import Igazolásában
58 db, a magyarországi székhelyű
Excalibur Defense Kft. tulajdonában
lévő T-72 típusú harckocsi csehországi

behozatalát engedélyezte kereskedelmi/
üzleti célra.
Az igazolásban végfelhasználóként
prágai székhelyű vállalkozás került
megjelölésre.
Ugyanez a hivatal a 2014. július 22-én
kiállított, 178/2014 számú igazolásában
további 22 db, szintén az Excalibur
Defense Kft. tulajdonában lévő T-72
típusú harckocsi csehországi behozatalát
engedélyezte.
Végfelhasználóként
ebben az esetben is prágai székhelyű
vállalkozás került megjelölésre. Kérdés,
hogy végül hol is kötöttek illetve kötnek
ki a tankok?

Normális helyzetben senki sem
figyelne fel arra, hogy Magyarország elad
58 darab régi harckocsit. A mai helyzet
azonban nem normális. Az ukrán vezetés
fegyverekhez akar jutni. Az EU és az
USA hivatalosan nem szállíthat fegyvert,
mert azzal a háború hivatalos részeseivé
válnának. Egy út van: be kell csempészni
kerülő utakon. A magyar T-72-esek
ügye ezért gyanús, és minél többet
magyarázkodnak, annál gyanúsabb.
Magyarország az Antall-kormány
idején a horvátoknak szállított fegyvert,
nem kevésbé gyanús körülmények
között.
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HÁBORÚT AKAR A NATO

A NATO e heti csúcsértekezlete arról döntött, hogy Kelet-Európa több országában NATO-támaszpontokat hoznak létre,
folyamatosan csapatokat állomásoztatnak a térségben, nagyszabású hadgyakorlatokra kerül sor, és létrehozzák a NATO
rendkívül gyors reagálású erőit. A hivatalos indoklás szerint a NATO ezzel válaszol az „orosz fenyegetésre”. Valójában
a NATO a hidegháború után kialakult helyzetet változtatja meg azzal, hogy fegyveres erőit és katonai infrastruktúráját
közelebb hozza az orosz határhoz. A NATO döntései nem hoznak közelebb bennünket a békéhez. Ellenkezőleg! Megnőtt a
háborús veszély. Európa egyre közelebb kerül ahhoz az állapothoz, amikor még nincs háború, de egyre több katonai erőt
mozgósítanak, és egyre közelebb kerülnek ahhoz a helyzethez, amikor már nincs visszaút. A NATO háborút akar.
NATO: HÁBORÚRA SZÜLETETT
A NATO-t a vezető tőkés országok 1949-ben hozták létre. A
célja kezdettől fogva kettős volt: egyrészt, koncentrálni a tőkés
országok katonai erejét a Szovjetunió és a többi szocialista
ország elleni harcban. Másrészt, biztosítani az Amerikai
Egyesült Államok vezető szerepét a tőkés országok között.
A NATO-nak kezdetben nem volt tagja Németország. Alig
öt évvel a második világháború befejezése után a világ nem
értette volna, hogy mit keres a háborús bűnös Németország a
„demokratikus” hatalmak között. A tőkés világ azonban nem
hagyhatta figyelmen kívül Németország gazdasági és katonai
potenciálját, így 1955-ben őket is felvették a NATO-ba. Ez volt a
NATO első jelentős bővítése, nyilvánvaló agresszív szándékkal.
A szocialista országok válasza erre az volt, hogy létrehozták
saját védelmi szövetségüket, a Varsói Szerződést.
NATO: A TŐKÉS RENDSZER PILLÉRE
1990-ben, a kelet-európai szocialista rendszerek megbuktatása
után felmerült a kérdés: szükség van-e ilyen helyzetben a
NATO-ra? Ha nincs Szovjetunió, akkor ki ellen kell harcolni?
A tőkés erőközpontok válasza egyértelmű volt: a harcnak
nincs vége. Az új kelet-európai országokban „meg kell erősíteni
a demokráciát”, azaz meg kell szilárdítani a tőkés rendet. Tény,

hogy eddig egyetlen NATO-tagállamban sem ment végbe
szocialista forradalom, sehol sem engedték, hogy a legkisebb
veszély is fenyegesse a tőkés rendet. A NATO az EU mellett
így a kelet-európai tőkés rendszerek meghatározó pillérévé vált.
1993-ban az USA világosan kifejtette, hogyan is képzelik
az új világot: „nem engedhető meg, hogy Nyugat-Európában,
Ázsiában vagy a volt Szovjetunió területén konkurens hatalmi
központ jöjjön létre”. A NATO fő céljává most már Oroszország
területi bekerítése és elrettentése vált. A NATO érdeke egy
gyenge, megalázott, a nyugati érdekeket kiszolgáló Oroszország
volt.
NATO: HÁBORÚ JUGOSZLÁVIA ELLEN
A kelet-európai rendszerváltások mindenütt relatíve békésen
mentek végbe. A nyugat célja az volt, hogy az emberek szinte
semmit se vegyenek észre abból, hogy elveszítik a szocializmus
értékeit, és belecsöppennek a kapitalizmusba. Jugoszláviában
azonban a rendszerváltás nem ment simán. Jugoszláviában nem
volt olyan erős liberális réteg, amelyre a nyugat támaszkodhatott
volna. Másrészt, a térség népei, főleg Szerbia népei évszázadok
óta védték saját függetlenségüket. Jugoszlávia zavarta a
NATO-t, hiszen a korábbi kelet-német hadsereg után Jugoszlávia
rendelkezett a keleti térség legnagyobb fegyveres erejével, és
megfelelő gazdasági potenciállal. A nyugat ezért a nemzetiségi
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ellentétek kiélezését választotta taktikájául, véres háborúba
kényszerítve a térség korábban békésen egymás mellett élő
népeit. 1999-ben pedig a NATO megtámadta Jugoszláviát.
78 nap alatt 80 ezer tonna bombát dobtak le Jugoszláviára,
megsemmisítették a szerb ipar nagy részét, iskolákat,
kórházakat, megfélemlítették a szerb embereket.
1945 óta ez volt az első nagy háború Európában, és minden
szempontból a nyugati tőkés körök lelkén szárad. A NATO
bábállamot hozott létre Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban,
maga alárendelte Macedóniát és Montenegrót. A NATO ezzel
ellenőrzés alá vette a Balkánt, és dél-nyugatról bekerítette
Oroszországot.
NATO: BEKERÍTENI OROSZORSZÁGOT
1999-ben a NATO megnyitotta kapuit a kelet-európai országok
előtt. Az időzítés nem véletlen. A kelet-európai tőkés rendszerek
erre az időre megszilárdultak. A NATO kockázat nélkül
vállalhatta „védelmüket”. Másrészt, világossá vált, hogy az
orosz kapitalizmus megerősödik, és idő kérdése, hogy mikor
akarja az 1990 után elveszített pozícióit visszaszerezni. A cél
tehát az volt, hogy Oroszországot nyugatról is NATO-országok
vegyék körbe. Így lett az 1990-es években a NATO tagja
Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia, a balti
államok, illetve Románia és Bulgária.
A NATO-csatlakozás számos negatív következménnyel
járt. Egyrészt, azonnal részeseivé váltunk a NATO minden
katonai akciójának, Jugoszláviától kezdve Irakon és Líbiát
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át Afganisztánig. Másrészt, a magyar hadsereget minimális
szintre csökkentették, kisebbre, mint amivel Trianon után
rendelkeztünk. Ez a hadsereg semmi másra nem alkalmas, mint
a NATO akcióinak kiszolgálására. Harmadszor, Magyarország
külpolitikai függetlensége majdnem teljesen megszűnt, hiszen
döntéseinket alárendeltük a NATO-nak és az EU-nak.
Nyilvánvaló volt, hogy Oroszország reagálni fog arra, hogy
a NATO megjelenik határai közvetlen közelében. Az 1990es években a NATO nem mert megkockáztatni egy közvetlen
katonai konfrontációt Oroszországgal. Ezért inkább arra
törekedtek, hogy látszólag integrálják Oroszországot a NATOegyüttműködésbe, a valóságban elaltassák az oroszok éberségét.
Ennek alapján 1997-ben a NATO és Oroszország megegyezett
abban, hogy Belarusz, Ukrajna, Grúzia, azaz Oroszország
közvetlen szomszédai nem lesznek a NATO tagjai, és a NATO
ezekben az országokban nem állomásoztat katonákat.
NATO: MEGNYERHETETLEN HÁBORÚ
AFGANISZTÁNBAN
Az afganisztáni háború megnyerhetetlen. Afganisztán belső
rendjét nem sikerült tartósan megváltoztatni sem az angoloknak a
19. században, sem a szovjeteknek a 20. században, és nem sikerül
most sem az USA által vezetett NATO-megszállóknak. Ahogy a
külföldi csapatok kivonultak, eddig még mindig helyreállt a régi
rendszer. Ez történhet a NATO kivonulása esetén is.
Az afgán háború azoknak hoz hasznot, akik a nemzetközi
kábítószertermelést és kereskedelmet ellenőrzik, továbbá a

WASHINGTON UKRAJNÁBAN NE
AZ IRAKI FORGATÓKÖNYVET KÖVESSE!
Oroszország azt reméli, hogy az ukrajnai demokráciának
nyújtott washingtoni támogatás nem az iraki vagy líbiai
forgatókönyv szerint valósul meg – jelentette ki Szergej
Lavrov. Az orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy
jelenleg a fő feladat jobb belátásra bírni Kijevben a
háborúpártiakat. „Erre csak az Egyesült Államok képes”
– fűzte hozzá.
„Washingtonnak közvetlen befolyása van az ukrán
fegyveres erőkre, amit számos tény bizonyít” – jegyezte
meg. „Nagyon fontos felhasználni az Egyesült Államok
lehetőségeit, és ezek révén eljuttatni a jelzéseket, hogy
ideje áttérni a helyzet katonai megoldását erőltető
próbálkozásokról a politikai folyamatra” – magyarázta
Lavrov. „Már bejelentették, hogy Petro Porosenko ukrán
elnök szeptember 18-án látogatást tesz az Egyesült
Államokban. Ez valószínűleg jó lehetőség lesz arra, hogy
tiszta vizet öntsenek a pohárba, mondják meg nyíltan, hogy
az amerikai fél érdekelt vagy sem a politikai rendezésben
Ukrajnában” – folytatta. Az orosz külügyminiszter
szerint az ukrán parlamentnek az a kezdeményezése,
hogy az alkotmányt módosítva lemond a semlegességről
és megcélozza a NATO-tagságot, arról tanúskodik, hogy
a kijevi háborúpártiak igyekszenek meghiúsítani a békés
rendezésre irányuló erőfeszítéseket.
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hadiparnak és a gyógyszeriparnak. Ez utóbbi kiválóan él a
hazatért katonák gyógykezeléséből.
Könnyen belátható, hogy ebbe a háborúba Magyarországot
az USA vitte, és semmilyen nemzeti érdekünk sem fűződik
hozzá. A hivatalos érvelés szerint ezzel fizetünk azért, hogy az
USA és a NATO általában szavatolja a biztonságunkat. Mese!
Magyarországot senki sem fenyegeti.
NATO: ELFOGLALNI KELET-EURÓPÁT
Az elmúlt évtizedben megváltozott a nemzetközi helyzet. A
tőkés világ 2008 után súlyos válságba került. A gazdasági válság
kiélezte a belső társadalmi feszültségeket, és a tőkés országok
egymás közötti ellentéteit is. Európában megerősödött a német
tőke, mely világosan vezető szerepet szerzett Európában. Az
USA veszélyeztetve látta világhatalmi pozícióit, hiszen egy
német vezetésű, erős Európai Unió rontja az USA helyzetét a
világban.
Az USA számos eszközzel próbálta szövetségeseit kordában
tartani. 2001 után ezt szolgálta a terrorizmus elleni háború,
melyre hivatkozva az USA korábban nem ismert ellenőrzés
alá igyekezett vonni Nyugat-Európát. Az USA megkísérelte
korlátozni az EU-országok közeledését Kínához, látva, hogy az
EU-kínai kapcsolatok tovább növelik az EU saját ambícióit, és
erősítik Kínát is. Ez a kísérlet nem járt túl sok sikerrel.
Az USA megkísérelte és ezt folytatja ma is, hogy „értékháborút” fogadtasson el szövetségeseivel. Azaz, a NATO-nak
nem csupán a saját biztonságát kell védenie, hanem fel kell lépni
minden ellen, ami más, mint amit az USA vall a demokráciáról,
a többpárt-rendszerről, vallásról. Ez a politika tovább élezte az
USA és szövetségesei közötti feszültséget. Az európai országok
zöme nem akarja, hogy az amerikaiak elvei miatt háborút

OROSZORSZÁG
NEM VÁR TÉTLENÜL
Oroszország módosítja eddigi „békés” katonai doktrínáját
– közölte az orosz nemzetbiztonsági tanács egyik
vezetője. Mihail Popov szerint a módosításra elsősorban
az úgynevezett arab tavasz, a szíriai fegyveres konfliktus
és az ukrán helyzet miatt megjelent új katonai veszélyek
miatt van szükség. A politikus az Oroszországot érintő
külső katonai veszélynek nevezte a NATO katonai
infrastruktúrájának közeledését az orosz határhoz.
Moszkva és a NATO között nem sikerült egyenlőségen
alapuló párbeszédet kialakítani. Oroszországtól folyton
egyoldalú engedményeket várnak partnerei a nemzetközi
kapcsolatok számos kérdésében. Moszkva ellen példa
nélkül álló propaganda-hadjárat folyik, amelyben országát
céltudatosan ellenségnek tüntetik fel. A NATO egyesített
erői harckészültségének fokozására, a szövetség hosszú
távú kelet-európai jelenlétének növelésére, a baltikumi
államokban lévő kontingens komoly megerősítésére
vonatkozó tervek mind arra utalnak, hogy az Egyesült
Államok és a NATO vezetése folytatja az Oroszországgal
meglévő kapcsolatok kiélezését célzó politikáját.

kelljen folytatni a világban, noha arról nem mondtak le, hogy a
kapitalizmus rendszerét exportálják más országokba.
A helyzet változásához hozzájárult az is, hogy napjainkra
az orosz kapitalizmus megerősödött. Gondja is van bőven, és
ezeket az orosz állam erősítésével, Oroszország nemzetközi
befolyásának növelésével igyekeznek megoldani. Ennek az
orosz kapitalizmusnak a kifejezője Putyin politikája.
Az orosz törekvések beleütköztek az amerikai érdekekbe.
1999-ben Oroszország nem tudta megvédeni Jugoszláviát, de
2013-ban már meg tudta védeni Szíriát. Ráadásul Oroszország
ebben a kérdésben maga mellett tudta Kína támogatását.
Az amerikai vezetés válasza többrétű volt. Egyrészt, meghirdették az ázsiai erőátcsoportosítási politikájukat, azaz megkísérlik Kínát ázsiai konfliktusokkal lekötni, és új szövetségi
rendszert kovácsolni Kínával szemben. Ennek alapján
folyamatosan provokálják a szocialista Észak-Koreát, kiélezik
a területi vitát Kína és Japán, Kína és Vietnam között. Kínát
ugyanakkor igyekeznek „különleges partnerként” maguk mellé
állítani.
Másrészt, az USA meghirdette a transzatlanti beruházási
és gazdasági együttműködési térség létrehozását. Azt akarják,
hogy az EU és az USA bontson le minden akadályt egymás árui
és tőkéje mozgása előtt, jöjjön létre egy nagy szabadkereskedelmi
övezet. Az ötlet sok jót ígér az EU-nak, de legalább annyira
fenyeget az amerikai függőség veszélyével is. Az EU ezért
vonakodik.
Harmadrészt, az USA - először 1990 óta - nyíltan nekitámadt
Oroszországnak. Ukrajna társulási szerződése az EU-val azt
jelenti, hogy Ukrajna előbb vagy utóbb az EU teljes jogú tagja
lesz, majd felveszik a NATO-ba is. Ez történt a többi keleteurópai országgal is. Így a NATO és Oroszország közvetlenül
érintkeznének, amit Oroszország fenyegetésként fog fel.
HARC A NATO ELLEN:
HARC A KAPITALIZMUS ELLEN
A NATO a tőkés rendszer, a kapitalizmus szülötte és eszköze.
Célja nem a bék e, hanem a háború. Ha harcolni akarunk a
NATO ellen, harcolni kell a tőkés rendszer ellen. A Munkáspárt
azt követeli, hogy Magyarország lépjen ki a NATO-ból. Mi a
tőkés világot akarjuk megszüntetni, és új világot teremteni, ahol
a tőke nem állítja egymással szembe a népeket, s ahol nem lesz
NATO.

MUNKÁSPÁRT
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VÉGÉHEZ KÖZELEDIK
AZ ALÁÍRÁSGYŰJTÉS
Második hete folyik az aláírásgyűjtés.
A helyet az elmúlt napokban percenként
változott annak mértékében, ahogyan
szervezeteink elkészültek a munkával,
és ahogyan a választási bizottságok
bejegyezték jelöltjeinket. Szeptember
2-án este, lapzártakor 33 bejegyzett
képviselő-jelöltje volt a Munkáspártnak.
Elevenítsük fel az elmúlt napok eseményeit, nézzük, hogyan is álltunk lapzárta
előtt! Holnap bejelentjük a polgármester
jelöltünket – jött az üzenet Miskolcról,
ahol Kovács István, az Elnökség tagja
a polgármester-jelölt. Meg is történt.
Miskolcon már két jelöltet elfogadtak a
hét keddjéig, de már a jelöltjeink nagy
része számára összegyűltek az ajánlások.
Tiszaújvárosban már elfogadták egyéni
jelöltünket. Kazincbarcikán is van már
bejegyzett jelölt, pedig sokáig még indulni
sem akartak.
Karcag, Törökszentmiklós, Nagykörű,
Rákócziújfalu is az első bejelentők
között van. Kötegyánban, Battonyán
és Dombegyházon is megvannak már a
jóváhagyott jelöltek, s folyik a harc Békés
más részein is. Szabolcsban Nábrád és
Nagycserkesz volt az első két település,
ahol elfogadták a Munkáspárt jelöltjeit.
Pest megyében elsőként Szob,

Tahitótfalu került be a versenybe,
de hamarosan követte Biatorbágy,
Budakalász,
Nagykőrös,
Pomáz,
Százhalombatta. Pakson a Szarka-család
az elsők között jelentkezett be, pedig csak
önmagukra támaszkodhatnak. Nógrádban
Pásztó volt az első, de hamarosan követték
a többiek. Fejérben is lesz megyei lista,
ígérik a helyi munkáspártiak. Ketten
maradtunk Mosonmagyaróváron, de lesz
jelöltünk – jelenti határozottan Nagy
Ádám és családja.

A gyűjtés mindenütt folytatódott a
héten. Budapesten a mostani gyűjtés
nehezebb, mint a tavaszi. Nagy az
érdektelenség, a csalódottság. A munkáspárti aktivisták az utolsó percig gyűjtik
az ajánlásokat. Budapesten az első
jóváhagyott jelölt Fehérvári Zsolt lett
Soroksáron. A héten is kemény munka
folyt Kőbányán, Zuglóban, Csepelen,
Újbudán, a Józsefvárosban és másutt
is. A ferencvárosiak összefogtak más
kerületekkel és kerületi listát állítottak.
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BUDAPEST LEGYEN A MIÉNK!

Budapesten születtem, itt nőttem fel. Szerettem itt élni, szerettem forgatagát, szerettem a
hétvégék városi csendjét. Szerettem az emberek mosolyát, életörömét.
Az elmúlt 25 évben minden más lett. A város, mint az ország, kettészakadt: kirívó gazdagság
és elszomorító szegénység. Hivalkodó lakóparkok és hajléktalanok, világmárkák szalonjai és
turkálók. Banknegyedek és lerombolt ipartelepek. A Nagykörút, a Kossuth Lajos utca és társaik
kiüresedtek. Az élet a plázákba költözött. A városból sokan elmentek.
Ezen akarok változtatni én, ezen akar változtatni a Munkáspárt. Budapest legyen a miénk!
Kérem, ajánljon Budapest főpolgármester-jelöltjének! Ajánlja a Munkáspárt polgármester- és
képviselőjelöltjeit szerte Budapesten, szerte Magyarországon!
Thürmer Gyula

MUNKÁSPÁRT

1. A város a miénk, együtt döntsünk mindenről!
• Az önkormányzat bennünket szolgáljon, ne a pártokat!
• Elzavarjuk az összes naplopót, élősködő pártkatonát.
A várost olyanok vezessék, akik ismerik a gondjainkat,
velünk együtt lélegeznek!
• A város lakói előtt nem lesznek titkok. Ingyenes WiFi lesz a
közterületeken. Mindennap megkérdezzük az embereket.
• Akit korrupción érünk, kitiltjuk a közéletből.
2. Budapesten mindenki dolgozhasson, aki dolgozni akar!
• Elég a plázák uralmából! Támogatjuk a fővárosi mikro- és
kisvállalkozásokat!
• Több kis üzletet, több kiskereskedőt, több emberközeli
üzletet a városba!
• Az elhagyott, elhanyagolt ipari területeket ipari célokra,
munkahelyek létrehozására hasznosítjuk.
3. Minden budapestinek joga van lakásra!
• Szociális bérlakásokat fogunk építeni.
• Növeljük az önkormányzati bérlakások arányát!
Az önkormányzatok vegyék meg a lakást azoktól, akik nem
akarják, vagy nem tudják fenntartani! Az önkormányzatok
kapjanak jogot arra, hogy csökkentett áron megvásárolják
az üresen álló, illetve eladatlan lakásokat!
• Felgyorsítjuk a panel felújítási programot.
4. Segítsünk a budapestieknek mindennapi gondjaik
megoldásában!
• „Válságkezelő központot” hozunk létre Budapesten
a lakások üzemeltetésével, az emberek mindennapi
gondjaival kapcsolatos ügyek intézésére.
• Újra lesznek házmesterek. Ez sok embernek munkát fog
adni, és kevesebb gondjuk lesz az embereknek.
5. Biztonságos, tiszta és gyakori közlekedést!
• Véget vetünk az elmúlt 25 év tehetetlenségének. Gyökeres
változást hajtunk végre Budapest közösségi közlekedésében.
• Megszüntetjük a BKK-t, a közlekedésért a fővárosi
önkormányzat és a BKV legyenek felelősek!
• Felújítjuk, és folyamatosan karbantartjuk a metrót.
• Az autóbuszpark lecserélésére kezdeményezzük a hazai
buszgyártás beindítását.
• A fővárosi utakat felújítjuk, és folyamatosan karbantartjuk.
• A parkolás mindenütt ingyenes lesz. A parkolóházak árait
az emberek pénztárcájához szabjuk.
• Gyakoribb járatok lesznek a külvárosokban.
• Megépítjük a repülőtéri expresszvasutat. Korszerűsítjük a
repülőtéri gyorsforgalmi utat.
7. Jó levegőt, tisztaságot, fákat és virágokat Budapestnek!
• Megtiltjuk a zöldterületek csökkentését. Fővárosi fásítási
programot indítunk. Több zöldterületet akarunk a városban,
parkokat, fákat, virágokat!
• Több nyilvános WC-t telepítünk a városban.
• A közterületekre is szelektív hulladékgyűjtők kerülnek.
8. Sportoló fővárost!
• Ingyenes sportolási lehetőséget teremtünk minden kerületben.
• Uszodákat, kerületi, közösségi sportpályákat építünk.
• Támogatjuk a helyi sportmozgalmakat!
• Mindenki számára hozzáférhető, aktív vízisportéletet
teremtünk a Dunán.
9. Biztonságos életet, rendet, törvényességet minden
budapestinek!
• Senki sem bűnözhet következmények nélkül, se magyar, se
cigány, se más!
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• Felvesszük a harcot a fiatalokat megrontó kábítószerterjesztőkkel.
• Megvédjük a város idős lakosait a rablásoktól, inzultusoktól.
• Több gyalogos rendőrt akarunk az utcákra.
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AKTUÁLIS

AMERIKAI „TRAGÉDIA”: KEVÉS A KALASNYIKOV
Röviddel az orosz gyártmányú AK-47-esekre
vonatkozó amerikai importtilalom bevetése után az
Egyesült Államok fegyverüzleteiből felvásárolták a
félautomata gépkarabélyokat - írta a The Washington
Post. A lap szerint többen befektetésként akár nyolctíz Kalasnyikovot is vettek, amelynek ára a kereslet
hirtelen megugrása miatt a darabonkénti 1000 dollár
körüli szintre emelkedett. „Addig szerezze be azt
a puskát, ameddig tudja!” - hirdette a gépkarabélyt
az Armlist elnevezésű online fegyverkereskedés. A
Kalasnyikovokból az Egyesült Államokban évente
több tízezer darabot adnak el. Ez újabb példa arra,
hogy a fegyvervásárlás korlátozására vonatkozó
szépen hangzó törekvések a szándékok dacára éppen
hogy felpörgetik az eladásokat. Ugyancsak ugrásszerű
növekedés volt tapasztalható, amikor Barack Obama
amerikai elnök a 20 kisgyerek és 6 oktató életét követelő
newtowni iskolai mészárlás nyomán meg akarta
szigorítani a magánszemélyek fegyverbeszerzésére
vonatkozó szabályokat. Több üzletben olyan plakátot
helyeztek el, amely Obamát az év, vagy akár egyenesen
az évszázad fegyverkereskedőjének nevezte.
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