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200 FORINT

BUDAPESTI
VÁLASZTÉK
BUDAPESTEN NINCS BALOLDALI FŐPOLGÁRMESTER-JELÖLT,
KÁR TARLÓSRA VAGY BOKROSRA SZAVAZNI. A DOLGOZÓ
EMBERT A KERÜLETEKBEN AZ EGYETLEN BALOLDALI PÁRT,
A MUNKÁSPÁRT KÉPVISELI.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
TERVEZZÜK A JÖVŐT!
Október 12-én többen fel fogunk sóhajtani: vége! Vége az önkormányzati
választásoknak, és általában vége az idei
választási évnek. Valljuk be őszintén,
hogy nem volt könnyű! Kínkeserves volt
az ajánlásgyűjtés, sok munkával járt a
kampány. De most kezdhetjük tervezni a
jövőt.
Mivel rendelkezünk? Óriási munkával elértük, hogy 2010-hez képest az
országgyűlési
választásokon
megkétszereztük az egyéni jelöltek számát,
és meghatszoroztuk a szavazatok számát.
Mikor e sorokat írom, még nem tudjuk az
önkormányzati választás eredményét, de
az tény, hogy két és félszer több jelöltünk
van, mint négy éve. Ez azt mutatja,
hogy életképesek vagyunk, van erőnk a
tartalékainkat mozgósítani.
Érzékeljük, hogy változik a társadalmi
környezet. Mindenki tapasztalhatja, hogy
egyre több a megsértett, elégedetlen ember,
egyre többen élnek nehéz körülmények
között. Ugyanakkor igaz, hogy a tőkés
osztály képes kezelni a társadalmi
konfliktusokat. Reálisan végiggondolva
azt mondhatjuk, hogy átfogó és mély
társadalmi fordulatra nem lehet számítani,
de az erjedés a társadalomban folytatódhat.
Ez pedig azt jelzi, hogy van és egyre inkább
lesz olyan társadalmi környezet, amely
igényelheti a mi mondanivalónkat.
A kérdés az, hogy az erőnk, a
szervezetünk és a társadalmi környezet
között hogyan teremtünk kapcsolatot. A
Munkáspártnak van erkölcsi és politikai
tekintélye. Az emberek értékelik a
következetességét. Ez nagyon fontos
kapocs, de nem elég. Sokan a múlthoz kötik
a pártot. Sokaknak tetszik a programunk,

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.
de a tőkés viszonyok között nem tartják
megvalósíthatónak.
Vannak,
akik
elfogadnák, hogy legyen szocializmus,
csak éppen nem akarnak érte tenni semmit.
A nép akarata és cselekvése nélkül pedig
nem fognak ledőlni a kapitalizmus falai.
Tennivalónk tehát van bőven, de ami
fontos: érzékeljük, hogy a Munkáspárt
politikája mégsem falra hányt borsó.
A
Munkáspárt
országos
párt.
Ugyanakkor igaz, hogy nem minden
megyében van szervezetünk, és több
helyütt gyenge lábakon állunk. Világos
a feladat: 2018-ra legyünk politikailag
és szervezetileg jelen mind a 106 egyéni
országgyűlési választókerületben, és
rendelkezzünk képviselő-jelölttel! Nehéz?
Nehéz! Lehetetlen? Nem, nem lehetetlen!
A fenti tények ismeretében végrehajtható.
Ehhez az is kell, hogy többen legyünk.
A legtöbb helyen az új felvételek nem
ellensúlyozzák az elhalálozók számát.
Vannak viszont jó jelek, ilyen az is, hogy
növekszik a negyvenes éveikben járók
érdeklődése a párt iránt. Ez a nemzedék
már megtapasztalta a kapitalizmust, és
nem mindenkiből lett sikeres vállalkozó.
Egyre többen vélik úgy, hogy csak a
Munkáspárt ad választ az ő gondjaikra. Ez
persze csak egy lehetőség, amelyet nekünk
kell megragadni, és az érdeklődőket
ténylegesen a párthoz hozni.
Milliószor elmondtuk, hogy mi
vagyunk az egyetlen baloldali párt.
Az átlagember persze baloldalinak tart
szinte mindenkit, aki nem Fideszes vagy
Jobbikos. Legalábbis eddig annak tartotta.
Az idei év meghozta a szocliberális
tábor teljes anarchiáját. A szocialisták
ismét összefeküdtek a liberálisokkal.
Milliárdosok, politikai karrieristák vezetik
a pártjaikat. Budapesten bohózattá vált

az egész kampányuk. A szocliberális
oldal mély politikai, erkölcsi, szervezeti
válságban van. Így már másként cseng az,
hogy a Munkáspárt az egyetlen baloldali
párt. Ki tudjuk használni ezt a helyzetet, de
ehhez sokat kell dolgoznunk.
A jövő év márciusában sor kerül
a párt 26. kongresszusára. Ezekben a
hónapokban kell végiggondolnunk a
következő négy év tennivalóit. A világ
nem fog a sarkából kifordulni. A tőkés
rendszer válsága azonban folytatódik.
Az Orbán-kormány nem számolta fel a
munkanélküliséget azzal, hogy bevezette
a közmunkát, és többszázezer fiatalt
pedig külföldre száműzött. Az oktatásban
és az egészségügyben olyan helyzetet
teremtenek,
amikor
szolgáltatatást
mindenki kap, de a valóban minőségi
oktatást és egészségügyi ellátást már csak
pénzért lehet megkapni. Az emberek
félnek, s az sem tetszik mindenkinek,
hogy a világ csak azoknak legyen jó, akik
narancssárga mezt öltenek.
Csoda nem lesz, de munkával lehet
eredményt elérni. Bővítenünk kell a párt
szimpatizánsainak, tagjainak és aktivistáinak számát. Meg kell erősíteni a helyi
pártszervezetek káderállományát, különös
tekintettel Budapestre. A párt központjának hatékony irányító és szolgáltató szervezetté kell válnia, amely minden segítséget megad a helyi szervezetek munkájához.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani
a multimédiás propaganda-tevékenységre
és az utazó propaganda-team szervezésére.
Bővíteni kell a párt finanszírozási forrásait.
Íme néhány feladat, amit a következő években meg kell oldanunk.
A minap Brüsszelben üléseztek az
európai kommunista pártok, összesen
harmincketten. A maga módján ugyan, de
mindenkinek nehéz a helyzete. De együtt
voltunk, és ez erőt adott. A küldöttségünk
nem a marxizmus írott tételeit ismételte
meg, hanem elmondta, hogy mit csinálnak
tagjaink az utcán, a kitelepüléseken, mit
csinálunk az Interneten és A Szabadságban.
Megtapsolták, mert értették: a Munkáspárt
él, és az európai mozgalom is számíthat rá.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A kormány legfontosabb teendői közé sorolta a nyugdíjak
értékének megőrzését Orbán Viktor miniszterelnök, aki szerint
biztosan állítható, hogy ez a következő években is lehetséges lesz
Magyarországon.
Munkáspárt: A miniszterelnök szerint meg lehet őrizni a nyugdíjak
értékét. Jól hangzik, de több szempontból is kérdéses. Mi van
azokkal, akiknek járandóságát megszüntették? Mi van azokkal,
akiket a rendszerváltás után nem jelentettek be a munkáltatóik, és
most nem, vagy alig kapnak nyugdíjat? Ráadásul, lévén, hogy a
rokkant nyugdíjat megszüntették, már közel 1,1 millióval kevesebb
nyugdíjas van hazánkban. A társadalom sarkalatos pontja a
nyugdíjasok ügye. Ma nagyon nincs rendben. Olyan rendszert
kell teremtenünk, amely minden idős, beteg ember számára biztos
jövedelmet, emberhez méltó életet garantál!
2. Bár a kormány korábban morális kifogásokra hivatkozva tiltotta
be a kiskocsmákban a félkarú rablókat, most a Szerencsejáték Zrt.
egy, a kiskocsmákat is érintő sorsjegyautomata-hálózatot tesztel.
Munkáspárt: Szociálisan és morálisan is „roppant érzékeny”
kormányunk ismét megmutatta, mi a fontossági sorrend.
Persze, ismét magasan vezet a pénz, lehetőleg saját zsebre, de
beleférnek a barátok is, mint a trafikoknál. Az, hogy az emberek
elkeseredésükben az utolsó forintjaikat költik szerencsejátékra,
családok mennek tönkre, már a félkarú rablók esetében sem volt
szempont, egyszerűen csak fel akarták számolni a konkurenciát.
Persze, a csodákban reménykedő szegények azóta is megtalálták
a maguk „kiskapuit” a váratlan meggazdagodás ábrándjával,
de most mennyivel egyszerűbb lesz újra kifosztani őket… Nem
kellenek új ötletek: ott a mesés sorsjegy, az annál még mesésebb
főnyeremény délibábjával, csak néhány száz forint – és minden
jóra fordul. De nem fog. Csak a Szerencsejáték Zrt. gazdagodik,
meg azok, akik részesei lehetnek a sorsjegyautomata-biznisznek.
Szigorúan morális magasságokban.
3. Csaknem ötvenmillió forintot fizetett ki az Országgyűlés Hivatala
két cégnek azért, hogy fejlesszék és karbantartsák a Fidesz-frakció
honlapját. A Fideszfrakció.hu oldalon azonban nincs tartalom,
automatikusan átirányít a Fidesz honlapjára. A Fidesz honlapján
viszont nincsenek adatok a párt parlamenti képviselőcsoportjáról.
Munkáspárt: Már megint mit nem értenek az egyszerű emberek?
Két helyre jár a költségvetési támogatás, két helyen is költik el.
Az, hogy ugyanarra, esetleg egyikre sem? Kinek mi köze hozzá?
Elveszik, mert elvehetik, megteszik, mert megtehetik. Amíg
megtehetik.
4. Új értékalapon megerősödő Magyar Szocialista Pártot szeretne
Tóbiás József pártelnök. Az ellenzéki párt első embere kedden
közleményében emlékezett meg pártja megalapításának 25.
évfordulójáról.

Munkáspárt: Minden pátosz nélkül, csak az évforduló kedvéért: az
MSZP bűnben és árulásban született, most tehetségtelenségben és
kisszerűségben közelít a vég felé. A Magyar Szocialista Párt egyes
tagjainak talán voltak valaha értékei, ma azonban ez a szervezet
tökéletesen korrumpálódott, a baloldalhoz semmi köze sincs.
Tóbiás elnök úr szerint az „új értékalapon megerősödő pártjuk
méltó örököse lesz a reformidők, az új fényes szelek nemzedékének,
és hogy a nehézségeken túljutva, a baloldali értékek mentén,
széles társadalmi támogatással tovább gazdagíthatják az MSZP
történetét”. A „fényes szelek nemzedéke” teremtett, Tóbiás úr
felszámol. A szép szavak olcsó üveggolyók, ha nincs mögöttük
semmi. Az MSZP mögött ma nincs semmi és senki, aki bármilyen
baloldali értéket képviselne.
5. Huszonötszörös eltérés van a legmagasabb és a legalacsonyabb
bérbesorolású munkakörökben fizetett összegek között
Magyarországon - derült ki a Trenkwalder és szakmai partnereinek
szervezésében lezajlott felmérésből. Az adatok alapján a
legalacsonyabb fizikai besorolású munkavállalók átlagosan 114
ezer forintos havi alapbérrel számolhatnak, míg a legmagasabb
besorolású vezetői szinten átlagosan 2,8 millió forintos alapbér jár.
Munkáspárt: Magyarország jövedelmi viszonyai teljesen
szétszakadtak. Döbbenetes, hogy ki tudott alakulni olyan
jövedelmi rendszer, melyben huszonötszörös a különbség. Az
állam kezében ott van az eszköz. A törvény erejével kötelezzék
a munkáltatókat magasabb alapbérek biztosítására! De ez a
tőkésállamnak nem érdeke. Inkább tudomásul veszi a romló
életfeltételeket, a szélesedő szegény réteget.
6. Orbán Viktor miniszterelnök és Hende Csaba honvédelmi
miniszter is megtekintette a Közös Fellépés 2014 elnevezésű
gyakorlatsorozat egyik komplex határvédelmi mozzanatát.
Munkáspárt: A Közös Fellépés 2014 elnevezésű hadgyakorlat
nagyszabású NATO-gyakorlat, amelyet olyan időben rendeznek
meg, amikor feszült a viszony Oroszországgal. Az Orbán-kormány
teljesíti az USA és a NATO minden elvárását, bármibe is kerül az
a magyar népnek. Elég az USA-ból, elég a NATO-ból!
7. A demokratáknak, a Nyugat híveiként is öntudatos patriótáknak az
a feladatuk, hogy egymásra találva, gondosan építkezve hódítsák
vissza Magyarországot – mondta Gyurcsány Ferenc.
Munkáspárt: Gyurcsány mondatában egy igaz gondolat van. Ők a
Nyugat hívei. Nem tagadják, nem leplezik, büszkék rá, hogy nem
tartoznak Magyarországhoz, a magyar néphez. A patriótát lehetne hazafinak is írni, de ők jobban kedvelik a külföldi kifejezést,
támogatásért cserébe leadott jelentésben is jobban mutat fordítás
nélkül. Gyurcsány és társai vissza akarják „hódítani Magyarországot”, nem csak Orbántól, minden magyartól. Legyen végre újra
teljes a multik, az USA és az EU uralma. Ez Gyurcsány álma,
mivel csak külföldi segítséggel tudna uralkodni Magyarországon.

4

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 41. SZÁM
2014. OKTÓBER 11.

MUNKÁSPÁRT

NINCS BALOLDALI
JELÖLT, A
FŐPOLGÁRMESTERI
SZAVAZÓLAP
MARADJON ÜRESEN!
Budapesten nincs baloldali főpolgármester-jelölt. A szocliberális
tábor teljes szellemi, politikai és személyi válságban van.
Magyarul: nincs mit mondaniuk az embereknek, nincsenek
normális vezetőik, nincs miért rájuk szavazni. Bokros soha nem
volt baloldali, és ma sem az. A Munkáspárt nem fog Bokrosra
szavazni. Október 12-én a baloldali emberek jobban teszik,
ha csak ott mennek el szavazni, ahol van munkáspárti jelölt,
a főpolgármesteri szavazólapot hagyják üresen, mindenhol
máshol pedig azzal fejezik ki véleményüket, hogy otthon
maradnak.

AZ EGYETLEN BALOLDALI
POLGÁRMESTER- JELÖLT CSEPELEN
Csepelen,
Budapest
XXI.
kerületében Kőszeginé Benedek
Anna, a párt helyi vezetője
a Munkáspárt polgármesterjelöltje. A versenyben rajta kívül
csak a Fidesz, a DK, az LMP
és a Jobbik jelöltje vesz részt.
Kőszeginé Benedek Anna az
egyetlen baloldali jelölt. Érdemes
rá szavazni!

SZAVAZZON
A MUNKÁSPÁRT
JELÖLTJEIRE!
Tisztelt Választók!
☛ Rosszul élünk. Nincs munkánk. A gyerekeink
külföldön dolgoznak. Az árak nőnek. Nem jó ez a
világ.
☛ Ne nyugodjunk bele, mert akkor csak rosszabb
lesz! Változtassunk!
☛ Teremtsünk munkahelyeket!
☛ Támogassuk a helyi vállalkozásokat!
☛ Építsünk szociális bérlakásokat!
☛ Állítsuk meg a pénzszórást, a korrupciót!
☛ Legyen ingyenes Internet minden településen!
☛ Állítsuk vissza a házmesteri rendszert!
☛ Teremtsünk nyugalmat és biztonságot!
☛ Legyen több önkormányzati óvoda és bölcsőde!
☛ Megfizethető közlekedést akarunk!

Tisztelt Választó!
☛ A Fidesz nem baloldali. A szocialisták szétestek.
☛ A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt.
☛ Áprilisban erősebbek lettünk. Most kétszer annyi
jelöltünk van, mint korábban.
☛ Most érdemes a Munkáspártot támogatni. Most
kell a Munkáspártot támogatni!
☛ Szavazzon Ön is a Munkáspárt jelöltjeire és
listáira!
Thürmer Gyula
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OKTÓBER 12: CSAK A MUNKÁSPÁRT!
HAJRÁ
DEBRECENI FIATALOK!
Fiatal csapat képviseli a dolgozókat, a
szegényeket Debrecenben az önkormányzati választásokon. A Munkáspárt
polgármester-jelöltje Varga Imre, 34
éves gépkocsivezető. A párt két választókerületben rendelkezik egyéni jelölttel.
A Munkáspárt színeiben egy fiatal
házaspár, Dobány László és Dobány
Lászlóné indul. A munka fő szervezője
Edelényiné Nagy Mária megyei elnök.
VESSÜK MEG A LÁBUNKAT VÁSÁRHELYEN!
A múlt pénteken Hódmezővásárhelyen mutatta be Thürmer
Gyula a párt képviselőjelöltjét. Hódmezővásárhelyen a 10. számú
választókerületben Nagy Gyulánét indítja képviselőjelöltjeként
a Munkáspárt. „Kint a külterületen élek a férjemmel, vásárhelyi
lakos vagyok, tanulmányaimat itt Vásárhelyen végeztem, majd
ezt követően diplomás ápoló szakon a budapesti SZOTE-n,
munka mellett. Foglalkozásom diplomás ápoló” - mondta el
magáról a jelölt.
„Akkor jó igazán egy önkormányzat, ha ott van baloldal
is” - jelentette ki Thürmer. A mostani önkormányzatban nincs
baloldal. A Fidesz köztudottan polgári párt, nem baloldali
párt. Azok a pártok, a szocialisták, a DK, az Európai Baloldal,
akik elindulnak ezen a választáson, olyan messze vannak a
baloldaliságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát azt gondolom,
nem érdemes rájuk hallgatni.
ÁLLAMOSÍTSÁK A CEMENTGYÁRAT!
A Hejőcsabai Cementgyár bejárata előtt tartott
sajtótájékoztatót a Munkáspárt miskolci szervezete.
Fülöp Józsefné, a párt miskolci elnöke arra
emlékeztetett, hogy 25 évvel ezelőtt 1100-an dolgoztak
a gyárban, mely jelenleg romjaiban hever. „Szeretnénk,
ha újra magyar cementet gyártanának az üzemben,
mely több száz dolgozót foglalkoztatna, mert nagyon
sok a munkanélküli a megyében” – mondta. Kovács
István, a Munkáspárt miskolci polgármester-jelöltje
szerint, ha állami tulajdonban lenne a gyár, és sok
ezren dolgoznának benne, akár a szomszédban épülő
Takatába is szállíthatnák a cementet, hozzájárulva
ezzel a nemzetgazdaság növekedéséhez.
A szegénység ellen szeretnénk tenni. Olyan
alternatívát kínálunk, amely a kisemberek érdekeit
képviseli. Baloldali párt csak egy van Miskolcon, a
Munkáspárt - hangsúlyozta Kovács István.
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HAZATALÁLTAM
Napjaink Magyarországán „nem trendi”
az ország egyetlen baloldali pártjába, a
Munkáspártba tagnak jelentkezni. Ki lát
most abban valamiféle kitörési lehetőséget,
pláne politikai karriert? A szegényeknek,
a rendszerváltás közvetlen veszteseinek
pártjába való tagfelvételi kérelem – mint
alább ki fog derülni – előfordulása ezért
napjaink kuriózuma.
A Munkáspárt az elmúlt huszonöt
év viszontagságai ellenére is – „megfogyva bár, de törve nem” – dacol a
kapitalista visszarendeződés minden
ármánykodásával szemben. Egyszerűen
szólva tovább él, van, létezik, dolgozik!
S lám, az „alvó rügyek időnként
kipattannak”, s jelzik, a munkásmozgalom olyan, mint a forrásvíz. El lehet
terelni, a nyílásokat be lehet tömni, de a
gravitációt nem lehet semmissé tenni!
Arló Ózdhoz néhány kilométerre fekvő, közel 4000 lakost számláló nagyközség. A rendszerváltásig itt is élénk
politizálás folyt, pártbizottsági szék ház
díszlett a település közepén. Ám ‚90
után, mint általában máshol is, úgy itt is
elkezdődött a „téli álom”. Persze – ezzel
együtt – az „uniós álmodozás” sem váratott magára sokáig, megjelentek a kincstári díszletek, muskátlis villanyoszlopok,
virágládák, térburkolatok, neonfüzérek.
Ugyanakkor eltűntek a munkahelyek,
megszűnt a termelő szövetkezet, a termőföldek zöme parlagon maradt.
Nemrégiben felkeresett egy eleven
tekintetű, kortalan kinézetű, határozott
kiállású hölgy, egy szokatlan kéréssel

előállva. Azt hozta tudomásomra, hogy
nemrégiben, az interneten találkozott
egy dokumentummal, amelynek címe az
volt, hogy „A Munkáspárt új programja”.
Áttanulmányozását követően úgy döntött,
hogy be akar lépni a Munkáspártba,
adjak ehhez segítséget. Miután közöltem,
hogy sajnos csak Ózdon van legközelebb
működő szervezet, azt mondta, ez nem
lehet gond, belép oda, mivel rövid időn
belül úgysem lesz egyedül, mert huszonöt
év múltán alapszervezet alakul újra,
Arlóban. Ő fogja kivitelezni a szükséges
szervezési munkálatokat. A szót szinte
órák alatt tett követte, s a napjainkban
zajló önkormányzati választáson való
induláshoz szükséges aláírásokat két nap
alatt össze is gyűjtötte.
Suszter Anna, mint mondotta,
nem akar álmokat kergetni, tisztában
van az objektív körülményekkel,
de az tarthatatlan állapot, hogy egy
nagyközségben, az egyszerű, szegény

embereknek ne legyen semmilyen
érdekképviselete!
Ezen a szombati napon, egy héttel
a választás előtt, az ő kampánya
egy jelzés, egy üzenet is egyben. A
milliókkal dobálózó, fényűző, rongyrázó
kampányok közepette, néhány zsíros
kenyérrel korteskedni nem naivság,
hanem kőkemény társadalomkritika!
Suszter Anna melós volt az ózdi
gyárban, nem góré. Egyike volt egy sok
ezer fős munkás kollektívának. Most sem
karrierről, olcsó népszerűségről álmodik.
De valami másról mindenképpen!
Talán erkölcsi elégtételről? Ezt ő fogja
eldönteni. Sőt, már el is döntötte!
Még a választás előtti héten megkapta
tagkönyvét,
személyesen
pártunk
elnökétől, Thürmer Gyulától.
Hajrá Anna, hajrá Munkáspárt!
KÓNYA BÉLA

MAKÓN IS VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG
Makón a Munkáspárt mind a nyolc választókerületben indít képviselőjelöltet. Esélyünk van
a bejutásra - hangsúlyozta Thürmer Gyula, aki
a város lakosságának bemutatta a párt jelöltjeit.
Makón is szükség van a változásra, és a változást
az egyetlen baloldali párt, a Munkáspárt
teremtheti meg. Listavezető Surányi Vivien.
A városi piacon a párt elnökét Szabó Jenőné, a
helyi szervezet elnöke és Popa György, megyei
alelnök kísérte.
Makó mellett Magyarcsanádon is van
két jelöltünk, Popa György és Nagy Róbert,
Pitvaroson pedig Szilvási András. Szeged 8.
körzetében lehet Kiss László Józsefre szavazni,
és a 18. körzetben Nagyvári László Gáborra –
tudtuk meg a sajtótájékoztatón.
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OROSHÁZÁN IS VAN LISTA
Orosházán tartott sajtótájékoztatót Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. A városban mindenki szavazhat a Munkáspártra, aki
elégedetlen a mostani kormánnyal, és általában a tőkés rendszerrel. A városi listát Kiss János, a párt helyi elnöke vezeti. Utána
következik Németh József, a KB tagja. A párt elnöke a helyi piacon beszélgetett az emberekkel.
MUNKÁSPÁRTI POLGÁRMESTER-JELÖLT
A DUNAKANYARBAN

Tahitótfalu a Dunakanyar
egyik szép települése, 5468
lakossal. A Munkáspárt
polgármester-jelöltje
és
egyben képviselő-jelöltje
Pálmai Ferenc 55 éves
kommunikációs szakember.
1993 óta kötődik a faluhoz,
jól ismeri az itt élők örömeit
és gondjait.

HAJRÁ, GÁL FERI!
Pusztaföldvárra látogatott a Munkáspárt elnöke, ahol a párt
polgármester-jelöltet is indít. Az 1689 fős község az orosházi
járásban található. A falu Békés megye, a Viharsarok szegény
települései közé tartozik. Sok embernek nincs munkája,
a fiatalok elhagyják, helyenként szinte egész utcák állnak
üresen. A Munkáspárt jelöltje Gál Ferenc, aki itt született, itt
nőtt fel. Ismeri a szegény emberek életét.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1082 Budapest, Baross utca 61.; telefon: (1) 787-8621; telefax: (1) 780-8306
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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HARC A MUNKÁSPÁRT ELLEN
Huszonöt esztendeje, 1989. december 17-én született újjá a Magyar Munkáspárt. Sok ezer tisztességes kommunista,
becsületes, egyszerű ember vállalta, hogy nemet mond a kapitalizmusra, kitart a szocializmus mellett. A Munkáspárt
újjászületése az ő történelmi érdemük. Nagyszerű tettük emlékét megőrizzük, és erőt merítünk belőle mai harcunkhoz.

BÍRÓSAG ELŐTT A MUNKÁSPÁRT
HA ERŐSÖDÜNK, A TŐKE TÁMAD
25 éves történelmünknek van egy fontos tapasztalata. A tőkés
rendszer tőkés pártjai alapvetően abban érdekeltek, hogy ne legyen
Munkáspárt. Akármilyen is a párt ereje az adott pillanatban,
egy biztos: a Munkáspárt a szocialista múlt, és még inkább a
szocialista jövő megtestesítője. Ez azonban nem azt jelenti,
hogy a tőkés pártok folyamatosan a mi megsemmisítésünkre
törekednének. Amikor azonban a Munkáspárt egy kicsit
erősödik, amikor kezdi zavarni valamelyik tőkés párt érdekeit,
azonnal megkezdik a támadást ellenünk. Így volt ez röviddel a
rendszerváltás után, és így van ez napjainkban is. De van egy
másik tapasztalat is: mindig megvédtük a pártot, és megvédjük
a jövőben is.
NÉMETH MIKLÓS PUCCS-KÍSÉRLETTEL VÁDOL
1990 tavaszán az ország választásokra készül. Az MDF dühös,
hogy létezik a Munkáspárt, hiszen arról volt szó, hogy a régi
MSZMP felszámolásával minden kommunista szerveződés
eltűnik. Az MSZP dühös, hiszen a Munkáspárt tőle vesz el
szavazatokat. 1990. március 2-án Németh Miklós miniszterelnök
meglobogtat a parlamentben egy levelet, melyből arról „értesült”,
hogy novemberben az MSZMP fegyveres hatalomátvételre
készült. Németh kénytelen elismerni, hogy az állítólagos puccsra
semmilyen érdemi bizonyíték nincs, ezért jogi eljárás sem folyik
az ügyben. A trükk az emberek manipulálását szolgálja.
A Munkáspárt azonnal feljelentést tesz hamis vád és rágalmazás
miatt. Kezdeményezi Horváth István volt belügyminiszter,
Kárpáti Ferenc hivatalban lévő honvédelmi miniszter, és az
elhárítás vezetőinek tanúként való meghallgatását. Nyers
Rezső MSZP-elnöktől pedig azt kéri a párt, hogy az MSZP
határolódjon el Németh Miklóstól. A Legfőbb Ügyészség a

nyomozást megtagadja, azzal az indoklással, hogy parlamenti
felszólalás nem lehet büntetőeljárás tárgya, Nyers Rezső pedig
soha nem határolódik el.
DÉNES JÁNOS: TILTSÁK BE A MUNKÁSPÁRTOT!
Az Antall-kormány négy éve a Munkáspárt számára a
legkeményebb megpróbáltatások ideje. 1991. február 15-én a
Munkáspárt XI. kerületi helyiségének ajtaját ismeretlen tettesek
olajjal lelocsolják és felgyújtják. Október 2-án Dénes János
országgyűlési képviselő kijelenti: „Thürmer úr és pártja ügyében
országgyűlési képviselői minőségemben a Magyar Köztársaság
legfőbb ügyészéhez fordultam. Kérem a Parlamentet, hozzon
határozatot, amelyben javasolja a Kormánynak: a Kormány
nyújtson be törvényjavaslatot az MSZMP bírósági úton való
feloszlatására, vagyonának elkobzására”. Antall József az, aki a
végén leállítja az ügyet. Nem szeretetből, hanem önös érdekből.
Nem akar a Munkáspártból mártírt csinálni.
Október 12-én, Salgótarjánban a POFOSZ tömegtüntetéssel
akarja megakadályozni a Munkáspárt XV. Kongresszusát.
Ugyanennek az évnek novemberében az Országgyűlés elfogadja
a Zétényi-Takács féle törvényjavaslatot, ami egyaránt irányul
az MSZP és a Munkáspárt ellen is. A törvény lehetőséget
adott volna arra, hogy „az 1944. december 21. - 1990. május
2. között elkövetett és politikai okokból megtorlatlanul maradt
emberölések, halált okozó testi sértések és hazaárulások”
ügyében az elévülés újra kezdődjék. A törvénytervezetet nem írja
alá Göncz Árpád köztársasági elnök, az Alkotmánybírósághoz
fordul törvényességi ellenőrzésre. Az Alkotmánybíróság 1992ben törvényellenesnek minősíti a törvénytervezetet, amely így
nem lép hatályba.
Négy hónappal később, 1992. március 14-én a Munkáspárt
megvívja első nagy utcai csatáját Debrecenben. A POFOSZ –
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Szabó Lukács országgyűlési képviselő részvételével - fizikailag
is provokálja a rendezvényt. A rendőrség némán szemléli az
egyre erősödő jobboldali bekiabálásokat, fenyegetéseket.
A MUNKÁSPÁRT A VÖRÖS CSILLAG MELLETT
Az Antall-kormány uralkodásának egyik legszégyenteljesebb
eseménye az 1992. október 23-i ünnepségen következik be.
Göncz Árpádot, az ország köztársasági elnökét a tömegből
kifütyülik, és nem engedik, hogy elmondja beszédét.
November elején - a Göncz Árpáddal történtekre hivatkozva törvényjavaslat születik az „önkényuralmi jelképek használata”
ellen. 1993. április 14-én a parlament elfogadja az „önkényuralmi
jelképek használatát” tiltó törvényt. Ezentúl tilos nyilvánosan a
horogkeresztet, az SS-jelvényt, továbbá a vörös csillagot és a
sarló-kalapács jelképet viselni. A törvényt a jelenlévő MSZP-s
képviselők is megszavazzák.
21 év telt el azóta, kormányok jöttek-mentek, de ez
a törvény változatlan maradt. A liberálisok csak a saját
szabadságukért küzdenek, a dolgozók jogai nem érdeklik őket.
A Munkáspárt-2006 párt a vörös csillagot tette tevékenysége
középpontjába, a csillag nyilvános viselésével kiprovokálták,
hogy a tőkés bíróság elítélje őket. Az Emberi Jogok Európai
Bírósága több ügyben is kijelentette, hogy az érintettek emberi
jogait korlátozták, amikor a konkrét esetekben nem engedték
nekik a csillag viselését. Ettől azonban nem változott semmi.
A tőkés rendszer ellen nem lehet a tőkés bíróságokon harcolni.
BÍRÓSÁG ELŐTT A MUNKÁSPÁRT VEZETÉSE
2004 decemberében népszavazásra kerül sor. Az egyik kérdés
kezdeményezője a Munkáspárt. Így szól: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy az egészségügyi közszolgáltató intézmények, kórházak
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maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban, ezért az
Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?” A
Munkáspárt erejét mutatja, hogy meri vállalni a csatát az MSZPSZDSZ-kormány ellen, és képes összegyűjteni az aláírásokat.
Majdnem 1 millió ember elutasítja a kórházak eladását. A
népszavazás ugyan érvénytelen, de az 1 millió ember ténye
megrettenti a tőkés hatalmat.
Az MSZP irányt vesz a Munkáspárt szétverésére. Támogatják
a Munkáspárton belüli ellenzéket, és hosszú belső háborúba
kényszerítik a pártot. A Munkáspárt többsége kizárja a pártból
az ellenzék vezetőit, akik a tőkés bíróságtól várnak védelmet. A
Fővárosi Bíróság 2005-ben igazat adott a mi pártunkból kizárt
két embernek. Meg kellett ismételnünk a kongresszusunkat, s
mindenféle egyéb kellemetlenségünk volt.
A Munkáspárt Elnöksége ezt követően kemény nyilatkozatot
ad ki: „Az ügyben politikai ítélet született, melyhez hasonlót
az elmúlt 16 évben egyetlen politikai párt esetében sem hozott
magyar bíróság. A hatalom így állt bosszút a Munkáspárton
a tavalyi népszavazásért, amelyben a Munkáspárt
kezdeményezésére közel egymillió ember mondott nemet a
kórházak eladására”. A bíróság vezetője rossz néven vette, és
elindult az ügy.
Az ügyészség vádat emel az Elnökség minden akkori tagja
ellen. Nem az Elnökséget, mint intézményt perelik, hanem az
egyes tagokat köztörvényes alapon. A bíróság beír bennünket
a történelembe. Magyar bíróság előtt emberemlékezet óta
nem állt egy teljes párt teljes vezetése. 2007 szeptemberében
Székesfehérváron, első fokon elítélik az Elnökség tagjait.
Az érintettek bűnösök: „nagy nyilvánosság előtt elkövetett
rágalmazás vétségében, mint társtettes. Ezért őt a bíróság 2
(kettő) évre próbára bocsátja” – mondja ki a Székesfehérvári
Városi Bíróság. Másodfokon azonban felmentenek bennünket,
és ezt hagyja helyben a Fővárosi Ítélőtábla is 2008 végén.
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KAKTUSZ TERV A MEGSZORÍTÁSOK ELLEN
Országunkban létezik a bátrak mozgalma, azoké, akik szembe mernek nézni az igazságtalansággal –
mondta Peter Mertens, a Belga Munkapárt elnöke a ManiFiesta baloldali szolidaritási fesztivál 11 ezer
részvevője előtt szeptember 20-án. A hallgatóságot egy fontos hírrel lepte meg: a Belga Munkapárt a
jobboldali kormányok megszorítási politikájával szemben igazi alternatív programot dolgoz ki. A program
neve: Kaktusz Terv (Plan Cactus).
A GAZDAG BELGIUMBAN TÖBBSÉGBEN
A SZEGÉNYEK
Mi van ma Belgiumban? – tették fel a kérdést belga barátaink.
Válság! Válság a gazdaság, társadalom, az ökológia, a
demokrácia terén. Igen, 2008 óta az európai kapitalizmus
átfogó válságban van. Egyedül Belgiumban 600 ezer ember van
munka nélkül. A fizetések elértéktelenednek, a kormányok a
megszorításokkal egyre többet vesznek ki az emberek zsebéből.
Ez szegénység, és az elszegényedés a gazdag Belgiumban is
egyes számú problémává vált. A szegénység mellett az embereket
egyre inkább sújtja a környezet pusztulása. Ha így megy tovább,
a levegő magas széndioxid tartalma megölheti az embereket. A
szakszervezetek jogait soha nem látott mértékben korlátozzák,
elfojtják a dolgozók szervezkedési, tiltakozási lehetőségeit.
Egyre nő a szegények és gazdagok közötti különbség. Az ötszáz
leggazdagabb belga vagyona már elérte az 500 milliárd eurót.
A lakosság mintegy 20 százalékát teszik ki a legszegényebbek,
akikre a nemzeti vagyon 0,1 százaléka jut. Ezzel szemben a
leggazdagabb 20 százaléka birtokolja a nemzeti vagyon 61

százalékát. A válság közepette a tőkés államok nem a dolgozókat
segítik, hanem a gazdagokat. Az európai bankok 1600 milliárd
euró állami támogatást kaptak. Ebben a helyzet társadalmi,
ökológiai és demokratikus megújulásra van szükség.
TÁRSADALMI MEGÚJULÁS
A társadalom életéről ne a pénz döntsön! Akadályozzuk meg
az egészségügy, a szociális ellátás piacosítását! Az állami
beruházások az emberek számára teremtsenek emberi
életfeltételeket! Ezt jelenti a társadalmi megújulás programja.
És természetesen azt, hogy az oktatás mindenki számára
hozzáférhető és színvonalas legyen. Hiába járhat ugyanis
minden gyerek állami iskolába, ha ott az oktatás színvonala
alacsony, és esélye csak annak van, aki magániskolát végez.
A nyugdíjas társadalom sorsa minden belgát aggasztja.
A Kaktusz Terv válasza: tisztességes nyugdíjat mindenkinek!
Az egészségügy legyen mindenki számára megfizethető! Az
a társadalom halálra van ítélve, amelyben a pénz parancsol az
egészségügy felett.

65 ÉVES A NÉPI KÍNA
Október 1-jén ünnepelte a Kínai Népköztársaság kikiáltásának 65. évfordulóját. A kínai sajátosságú szocializmus az
első perctől hirdette, hogy céljuk az emberek életszínvonalának emelése. Ez be is következett. A kínai ember ma jobban
él, mint korábban, és van reális reménye arra, hogy holnap még jobban fog élni.
A kínai reformpolitika, a reform és nyitás, a kínai sajátosságú
szocializmus politikája több szempontból különbözik az
európai szocialista országok reformjaitól.
A KKP nem számolta fel a múltját, nem ítélte el a korábbi
szocializmust és annak vezető szereplőit. Kínában a KKP
megvédte 1989-ben a munkás-paraszthatalmat.
A kínai reform az első perctől kezdve meghirdette, hogy
céljuk az emberek életszínvonalának emelése. Ez be is következett. A kínai ember ma jobban él, mint korábban, és van
reális reménye arra, hogy holnap még jobban fog élni.
A KKP nem vett át külföldi recepteket. Nem másolta sem
a gorbacsovi szovjet peresztrojka receptjét, sem a nyugati
polgári demokrácia modelljeit. Magyarországon kimondatlanul is nyugati tőkés megoldásokat vettünk át.
Kínában nem került sor az állami tulajdonú vállalatok
tömeges privatizációjára. Magyarországon már a rendszerváltás előtt megkezdődött az állami vállalatok magánosítása.
A KKP nem engedte ki a kezéből az ellenőrzést a makrogazdasági mutatók fölött. Magyarországon a szocializmus
utolsó időszakában a kormány szerepe a gazdasági
folyamatokban lényegesen csökkent.

Kínában a föld és az ásványkincsek az állam tulajdonában
vannak. A termőföld a helyi lakosok „kollektív tulajdonában”
van, akik „szerződéses gazdálkodási joggal” rendelkeznek
a föld felett. A földet használók a helyi népi kormánynak
„földhasználati díjat” fizetnek.
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ÖKOLÓGIAI MEGÚJULÁS
A világot az ökológiai összeomlás fenyegeti – figyelmeztet a belga program.
A világ 200 legnagyobb energia-cége
évente 650 milliárd dollárt költ új kőolajlelőhelyek felkutatására, ahelyett, hogy
az ökológiailag jobb, alternatív energiaforrásokat használnák. A kör nyezetünk
megvédése érdekében a „zöld” energiaforrásokba kell beruházni. Át kell alakítani a tömegközlekedést a szennyeződés
radikális csökkentése érdekében. A tőkés
rendszert kell megváltoztatni a klímaváltozás megakadályozása érdekében.
DEMOKRATIKUS MEGÚJULÁS
Az emberek egyre kiszolgáltatottabbak a
tőkés társadalmakban. Függenek a kormányoktól, a bankoktól, a telefontársaságoktól, és e hatalmasságokkal szemben védtelenek. Ezen kell változtatni!
A Kaktusz Terv célul tűzi ki a miniszteri
fizetések korlátozását. Védelmébe veszi
a szakszervezetek jogait. Társadalmi
konzultációt és népszavazást követel
minden fontos kérdésben. Hozzáférhető
igazságszolgáltatást követel, hiszen a mai
tőkés rendszerekben az állampolgár szinte
minden ügyét csak ügyvédek segítségével
intézheti, az ügyvédek pedig nagyon
sokba kerülnek. Akinek nincs pénze
ügyvédre, azt az igazságszolgáltatás nem
védi meg.
KI FIZETI A SZÁMLÁT?
A Kaktusz Terv felteszi az alapvető
kérdést. Ki fizeti meg a számlát, a

MANIFIESTA
társadalom költségeit? Ma Belgiumban
az ezer legnagyobb tőkés vállalat
6 százalékos társasági adót fizet,
miközben a lakosság 33,99 százalékos
jövedelemadót. Magyarán: az emberek
fizetnek, és nem a gazdagok. A Kaktusz
Terv kimondja: meg kell adóztatni
a szupergazdagokat! Növelni kell a
társasági adót, és általában el kell érni,
hogy a gazdagok nagyobb arányban
viseljék a közterheket.
#LARÉSISTANCESOCIAL
Nincs elírás, ez a mozgalom neve.
La résistance social, azaz társadalmi
ellenállás. A szavak összeolvasztása a
mai Facebookos világ nyelvezetének
felel meg. Ezt jobban értik a fiatalok,

és ha értik, talán meg is értik. Mit
jelent a társadalmi ellenállás? A Belga
Munkapárt más szervezetekkel együtt
a szeptemberi ManiFiesta rendezvényre
több mint 10 ezer embert mozgósított.
Néhány nappal később Brüsszelben
a környezet védelméért mentek ki az
utcára. Három nagy szakszervezet ötezres
tüntetést szervez, amelyen ott vannak a
Belga Munkapárt tagjai is. Október 19én pedig nagyszabású tiltakozó tüntetés
lesz a kormány megszorító intézkedései
ellen.
Az október 19-i tüntetésre a párt minden eszközzel mozgósít. A Facebookon
12 ezer embert kerestek meg konkrétan,
és nem egyszer, hanem több alkalommal.
Nagy részük biztosra ígérte a részvételét.
A tüntetés előkészületeiről minden
elérhető közösségi oldalon beszámolnak.
A szakszervezeti tüntetésen is hívják
az embereket október 19-re. A párt
szervezetei
zászlókat,
plakátokat
készítenek. A nagyobb városokból külön
buszokat szerveznek a résztvevőknek.
Az aktivisták kitelepülnek az utcákra és
agitálják az embereket. Ugye, ismerősek
a módszerek?
A KAKTUSZ SZÚR

UTCAI AGITÁCIÓ

Miért a kaktuszról nevezték el a programot? Nos, a terv akkor válhat valóra, ha
sikerül mögé mozgósítani az embereket.
Ha a dolgozók megértik, hogy róluk van
szó, és sorsukat csak ők változtathatják
meg. Ha a terv valóságos társadalmi
ellenállással párosul. A kaktusz pedig
biztosan szúr.

