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200 FORINT

TANULJ
TÖRTÉNELMET!
A MÚLT MAGÁÉRT BESZÉL, HITLERBŐL ÉS HORTHYBÓL
SOHASEM LEHET HŐS. AUSCHWITZOT IS A SZOVJET, NEM
AZ AMERIKAI KATONA SZABADÍTOTTA FEL!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
GÖRÖGORSZÁG: NE HAGYJUK
BECSAPNI MAGUNKAT!
Győztek a kommunisták Görögországban! – hívott hétfőn egy kedves ismerősöm. Messziről indult a polgári jólét felé,
s mindenért keményen megdolgozott. Talán ezért érez rokonszenvet a Munkáspárt
iránt. Hisz abban, hogy tehetséggel és
szorgalommal igenis lehet érvényesülni a
mai világban. Bár az utóbbi években rájött arra, hogy az igazán nagy üzletekhez
nem árt tudni néhány jó telefonszámot is.
Sajnos, a görög kommunisták nem
győztek, mondom, bár jó eredményt értek
el. Sokan gondolták, hogy összeomlanak,
de nem ez történt. Nem ők nyertek, de
hárommal így is több képviselőjük lett.
Jó, jó, ellenkezik az ismerősöm, de
ezek mégis csak a radikális baloldal!
Benne van a nevükben is, mi mások lennének, ha nem kommunisták? Így igaz,
mondom, a Sziriza valóban radikális baloldalnak nevezi magát, de ez egy óriási
trükk. Emlékszel, kérdem, amikor tavaly
ottragadtál Athénban, mert az óriási tüntetés miatt nem tudtatok kimenni a reptérre? Milyen zászlókat láttál a tüntetőknél? Ugye, hogy vöröset? A görög kommunisták, a KKE vörös lobogóit! Meg
a jelszavaikat: le a munkanélküliséggel!
Le a nagytőke uralmával! És a nép ment
velük. Ment, hiszen ők maguk a nép, a
munkások, a mikróvállalkozók, az általános iskolai tanárok, a munkanélküliek!
És láttad a sok ezer fiatalt, akik farkasszemet mertek nézni a rohamrendőrökkel, sőt össze is csaptak velük?
Tudod, akkor megijedtek a görög
tőkések, a szupergazdagok, akik a válság
elől kivitték a milliárdjaikat Svájcba, az

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.
államot meg hagyták eladósodni. Az
eladósodott tőkésállam pedig csak egyet
tudott tenni: az emberekre vetett ki még
nagyobb adót, az emberektől vette el
a nyugdíjkedvezményeket, a szociális
juttatásokat. Fizessenek a szegények! Jó
duma, és ment is egészen addig, amíg az
emberek szeme nem nyílt ki.
A kommunisták ugyanis világosan
megmondták a népnek, hogy amíg van
kapitalizmus, addig lesz munkanélküliség
is, és amíg van kapitalizmus, addig van
szegénység is. Ha jobb életet akarsz, és
nem csak egy-két évre, akkor meg kell
dönteni a kapitalizmust!
A tőkések nem hülyék. Rájöttek, hogy
a régi módon már nem lehet az embereket manipulálni. A régi dumát már nem
veszik be. A kommunisták pedig egyre
inkább az utca uraivá válnak. Az emberek
pedig kezdik érteni a szavukat. Nos, ezért
ijedtek meg a görög milliárdosok. És velük együtt az európai nagytőke is, hiszen
látták, hogy a görög példa ragadós, terjed
tovább Spanyolországba, Portugáliába.
Ezért kellett kitalálni a Sziriza pártot.
Külsőleg olyanok, mintha kommunisták
lennének. Szidják a gazdagokat, az EU-t,
a NATO-t, tüntetnek, radikális változást
akarnak. De ha jobban megnézed őket
belülről, kiderül a turpisság. Ők nem
akarják a kapitalizmust megdönteni, ők
menedzselni akarják a kapitalizmust,
egy kicsit lakhatóbbá tenni a földönfutók
számára is.
Ez lehetséges! – jegyzi meg az
ismerősöm. De azért ezzel csak nyernek
a tömegek! Lehet, hogy akkor is jó
lesz, ha nem ragaszkodunk feltétlenül a
kapitalizmus megdöntéséhez.
Igaz! – mondom. Nyernek, de csak

ideig-óráig, és csak egyesek nyernek. Végül is a kapitalizmusban lehet reformokat
csinálni, lehet az emberek életét javítani.
Ezt nem szabad lebecsülni. Csakhogy
mit jelent az ilyen reform? Azt, hogy a
gazdagok belemennek abba, hogy egy
ideig lemondanak a jövedelmük egy részéről, arra számítva, hogy így le lehet
csillapítani az embereket. Aztán, amikor rendeződnek a dolgok, visszavonnak
mindent. A Sziriza nyilván kivet majd
egy-két adót a gazdagokra, államosít néhány üzemet, megszüntet néhány minisztériumot, keménykedik egy kicsit az EUval, megemeli a minimálbért, talán még a
lakossági adósságok egy részét is leírja.
Ezt addig fogja csinálni, amíg a
nagytőke, a görög és az európai, azt nem
mondja, hogy eddig és ne tovább! A tőke
ugyanis soha nem fog belemenni abba,
hogy mindent ők fizessenek. Az európai
nagytőke, élén a németekkel, pedig éber
tekintettel fog őrködni azon, hogy a német
beruházókat ne érje veszteség. A NATOból sem fog a Sziriza kilépni, sőt az EUból sem, mert ezek a kapitalizmus szent
tehenei.
Mi lesz azután? – gondolkodik el ismerősöm. A Sziriza trükkjei egy idő
múlva lelepleződnek, és megbuknak.
Hogy utána mi jön, ne kérdezd! A tőke
most hatalomra juttatta a Szirizát, de tartalékban már ott vannak a fasiszták, az
Arany Hajnal. Majd kiderül, hogy a tőke
előveszi-e őket, vagy addig megerősödnek a klasszikus polgári pártok.
Egy biztos: a kommunisták erősödni
fognak. A dolgozók tömegei harci tapasztalatra tesznek szert. Megértik, hogy
a tőkés rendszer változhat, de soha nem
lesz jó a dolgozóknak, mert a kapitalizmus sohasem lesz a dolgozó nép társadalma. Mindig megmarad a gazdagok
rendszerének, a tőkések társadalmának.
Ha a dolgozók társadalmát akarod, akkor le kell győzni a tőkéseket. És ez nem
megy másként, csak forradalommal.
Nem tudjuk, hogy melyik évben, melyik
hónapban, melyik napon győz az új népi
forradalom. De azt tudjuk, hogy győzni
fog. Görögországban is, nálunk is.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 40, különböző
kategóriájú személygépkocsi beszerzését tervezi a kormányzat
számára abból a 461,5 millió forintból, amelyet nemrégiben
csoportosítottak át erre a célra.
Munkáspárt: Az ugyan nem derült ki, honnan is volt ennyi
pénz az „átcsoportosításra”, vannak ötleteink. A rászorultak,
az éhezők, a fogyatékkal élők, a rokkantnyugdíjasok, a
hajléktalanok nem érdemelnek figyelmet, de az új autók
fontosak. Úgy kormányzatilag. S arra is lenne ötletünk, merre
kellene bevonulniuk ezért – s az elmúlt 25 év lopásaiért –
mindannyiuknak. Úgy kormányzatilag.
2. Hende Csaba honvédelmi miniszter hétfőn bemutatkozó
látogatáson fogadta Colleen Bellt, az Egyesült Államok új
budapesti nagykövetét.
Munkáspárt: Hende Csabát szeretik az amerikaiak. Hende Csaba
szívesen látott vendég az USA-ban. Hende Csaba szereti az
amerikaiakat. Hende Csaba mindent megtesz az amerikaiakért,
és megpróbálja elhitetni velünk, hogy valójában nekünk, az
országnak, sőt a nemzetnek tesz jót. Hende Csaba szerepet
játszik. Ő a jó fiú az amerikaiakkal szemben. De Hende Csaba
nem a saját játékát játssza. Ő az Orbán-kormány minisztere.
Akkor az Orbán-kormány valójában szereti Amerikát?
Az Orbán-kormány mindent megtesz az amerikaiakért, és
megpróbálja elhitetni velünk, hogy valójában nekünk, az
országnak, sőt a nemzetnek tesz jót?
3. A magyar honvédelmi minisztérium segítségével újra
megszervezik az „1943. évi Doni áttörésben elesett, megsebesült
és a harcokat túlélő hősök emlékére a Doni Hősök Emléktúrát”.
Munkáspárt: Tisztázzuk egy kicsit a tényeket! 1941. júniusában a
fasiszta Németország támadta meg a szocialista Szovjetuniót.
A szovjet nép saját maga szabadságáért küzdött, és egyúttal a
fasizmus, mint nemzetközi fenyegetés ellen. Ebben a helyzetben
Németország volt a rossz, és a Szovjetunió a jó. Ezt még a brit
Churchill és az amerikai Roosevelt is kénytelen volt elismerni,
noha nem szerették a Szovjetuniót. A rossz oldalán szállt be a
háborúba Horthy Miklós Magyarországa, Benito Mussolini
Olaszországa és Franciaországnak az a része is, amely Philippe
Pétain vezetésével megadta magát Hitlernek. Akárhogyan is
harcoltak a német, olasz, magyar, francia katonák a Szovjetunió
ellen, vitathatatlan, hogy a rossz ügy oldalán küzdöttek. A
háborúba kényszerített kiskatona egyéni bátorsága és hősiessége
sem mossa tisztára a fasiszta agresszió bűnös jellegét, és nem
teszi őket követendő példává a mai nemzedékek számára.
4. Az auschwitzi koncentrációs tábort „igazából az ukránok
szabadították fel” – mondta Grzegorz Schetyna lengyel
külügyminiszter.

Munkáspárt: Auschwitzot a Vörös Hadsereg első ukrán frontja
szabadította fel. Hadosztályaiban a Szovjetunió összes népének
fia harcolt, a legfrissebb dokumentumok szerint összesen 39
nemzetiség. A lengyel külügyminiszter – hasonlóan Arszenyij
Jacenyuk kijevi miniszterelnökhöz, aki szerint kizárólag
nyugat-ukrajnai katonák vettek részt a felszabadításban –
egyszerűen hazudik, átírja a történelmet amerikai gazdái szájaíze szerint. Különösen gusztustalan és undorító, hogy mindezt a
koncentrációs tábor felszabadításának, a fasizmus fölött aratott
győzelem 70. évfordulóján teszik. Mellesleg messze nem csak
Varsóban, Kijevben vagy Washingtonban, hanem mint a fenti
hír megmutatja: Budapesten is.
5. A Baumax bezárja a 14 magyarországi áruházát.
Munkáspárt: A multinacionális tőke nem azért jön ide, hogy
bennünket fejlesszen. Azért jön Magyarországra, mert itt
nagyobb profitot remél, mint más országokban. Ha a profit
valamilyen ok miatt csökken, elmegy. Ez történik a Baumax
esetében is. Soha sem fogjuk megtudni, hogy miért megy el,
de a nyilvánvaló oka az, hogy már nem éri meg neki. Régen
mondjuk: az ország gazdaságát nem szabad a külföldi tőke
idecsalogatására építeni. Élnek az adókedvezménnyel, az állami
támogatással, s ha az „kifut”, ők is kifutnak. A pénzzel és a
hoppon maradt dolgozók megélhetésével együtt.
6. Voltak tárgyalások a magyar kormány és az RTL-csoport
külföldi vezetői között az elmúlt hetekben – nyilatkozták az
Origo hírportálnak. A téma elsősorban a reklámadó volt: a cég
nehezményezi, hogy nem a profit, hanem a bevétel után kell 50
százalékot fizetnie, egyedüliként a hazai médiapiacon. Az RTL
Klub ugyan tagadja, hogy tudatosan lettek volna kritikusabbak,
társadalmi problémák iránt fogékonyabbak hírműsoraik, de
nyár óta érezhetően keményebben foglalkoznak kormánypárti
politikusok és családtagjaik vagyonosodásával.
Munkáspárt: Nincs itt semmi meglepetés. Mondhatnánk: „kölcsön
kinyír visszajár”. Nem elírás. Gyakorlat. Tetszett volna korábban
RTL-oknyomozónak lenni, még sajnálkoznánk is. Így csak
szánalmas „fuss a pénzért” vetélkedő.
7. Egy amerikai tanulmány arra hívja fel a figyelmünket, hogy
bizonyos vény nélkül kapható gyógyszerek hosszú ideig való
szedése fokozhatja az idős emberek szellemi leépülését – írja a
BBC.
Munkáspárt: Rengeteg reklámot betiltottak már, a dohányosokra
lassan az inkvizíciót is ráküldik, kivéve, ha rendesen fizetnek állam
bácsinak. Jó a BBC írása, csak egy dolgot hallgat el: lassan minden
reklám gyógyszereket hirdet. S nem csak hosszú ideig szedve, s nem
csak az idősekre ártalmasak. Tessék egyszer a „Mellékhatások”
apró betűs, hosszú listáját kisilabizálni. Ártalmas, de fizetünk érte.
Olyan ez, mint az ukrajnai háború. Kinek az érdeke?
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MAGYARORSZÁG

PÉNZT VAGY ÉLETET!
SÚLYOS LEÉPÍTÉS JÖHET AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
kisembernek nem jut magasabb bér és 21. századi életszínvonal,
és kénytelen szerényebben élni, mint a gazdagok, azt
igazságtalannak tartjuk, de együtt élünk vele. De hogy leépítik
a fejünk fölül az egészségügyi ellátást, kiszúrják a szemünket a
látszattal, van kórház, de nincs meg benne a kellő számú technikai
személyzet, ápoló és már orvos se, mert valakiknek még ez a pénz
is kell – persze nem harácsolásból, hanem „a párhuzamosságok
megszüntetésére” –, ezt már nem volna szabad eltűrni.

Több ezer ember elbocsátásával számol a kormányzat a
kórházak „átszervezése” miatt. Ez már mindennek a teteje.
Semmibe se veszik az embereket, az emberek életét. Valójában
már rég nem az egészségügyben dolgozóknak kellene
felháborodniuk, hanem mindenkinek. Hol van a határ rablás
és kormányzás között?
Nyolc-tízezer ember elbocsátásával számol a kormányzat az
átszervezésekkel – írja a Népszabadság. A kórházkapacitások
újraosztásának következménye lehet a nagyarányú leépítés.
A tervezett átalakítás részlegek, telephelyek, osztályok
megszüntetésével járhat. Az elbocsátás elsősorban a műszaki,
adminisztratív dolgozókat, de kisebb mértékben ápolókat és
orvosokat is érinthet – értesült a Népszabadság. A kórházvezetőknek
február végéig kell újraosztani a feladatokat az úgynevezett
megyei egyeztető fórumokon. A kormányzati vezetők szerint
ezzel az osztozkodással elkerülhetőek lesznek a párhuzamos,
vagy felesleges ellátások. Valójában azonban arról van szó, hogy a
járó- és fekvőbeteg-szolgáltatások ötödére nincs fedezet. A kórházi
eladósodás fő oka, hogy az egészségbiztosító 2007 óta 145-150
ezer forintot fizet egy átlagos eset ellátására, míg ez a becslések
szerint már 180 ezer forintra rúg. A különbözet orvosolására
most a kormány azt találta ki, hogy csökkenti a szolgáltató
helyeket. A szolgáltatási területek megszűnésével a műszaki és az
adminisztráció területén sokan maradhatnak feladat nélkül.
Valójában már rég nem az egészségügyben dolgozóknak
kellene felháborodniuk, hanem mindenkinek. Mert, hogy a

ORVOSKÉPZÉS:
ÖTLETEK VAGY KONCEPCIÓK?
Az uniós források hatékony felhasználását, a közigazgatás
korszerűsítését és a nemzeti közműszolgáltató elindítását
nevezte az év legfontosabb feladatának Lázár János
Miniszterelnökséget vezető miniszter. A politikus
kifejtette, hogy szerinte önálló orvostudományi
egyetemekre lenne szükség. A világszínvonalú hazai
orvosképzés vonzza a külföldi hallgatókat – ebben
hatalmas gazdasági lehetőségek is rejlenek -, az
intézmények önállósága pedig fontos lenne a kórházak
szakember-utánpótlása szempontjából. Hozzátette:
tisztában van vele, hogy ez az elképzelés komoly szakmai
vitákat vált majd ki.
Akkor most mi van? Úgy értik, az évről évre
átszervezett felsőoktatási intézményrendszert – amelyet
legutóbb éppen összevonásokkal változtattak meg –
újra szétszedik? És vajon rájöttek, hogy hibáztak az
összevonásokkal, vagy csak unatkoznak? A világon
sokféle modell van az orvosképzésre. Lehet külön, lehet
másokkal együtt. A baj nem ez. A baj az, hogy a kormány
már tavaly tárgyalta a felsőoktatás továbbfejlesztését,
ami nyilván nem egy-egy miniszter ügye, hanem közös
munka eredménye lehet. Nem jó az a gyakorlat, hogy
bedobnak a köztudatba ötleteket, de valójában nincsenek
érvek, és nincs vita sem.

AZ EMBER NEM SZÁMÍT, CSAK A PÉNZ
Lejárt, ismeretlen eredetű termékek, engedély nélkül
végzett fagyasztás, szabálytalan tárolás – néhány azon
szabálytalanságok közül, amiket a NÉBIH Kiemelt Ügyek
Igazgatósága (KÜI) tárt fel egy fővárosi húsnagykereskedésnél. A múlt heti hajnali razzia során több mint 3,5 tonna húst
és húskészítményt is lefoglaltak az ellenőrök – közölte a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Az engedéllyel
rendelkező nagykereskedés fagyasztójában hegyekben állt a
jelöletlen, tiltott módon lefagyasztott sertésfej, sertésapróhús,
amiből több mint két tonnát koboztak el. A hűtőkamrában

lejárt, ismeretlen eredetű csirkeszárnyat és húskészítményt,
illetve belsőségeket is raktároztak. Összesen 3638 kg
terméket semmisíttettek meg a KÜI szakemberei. Íme, egy
újabb bizonyíték, hogy a pénz uralma semmilyen garanciát
nem ad a minőség javulására. Aki nem győzi a sok-sok
szabály betartását anyagilag (pláne, ha nem érti, miért találták
ki azokat), az ott fog lefaragni a költségekből, ahol a vevő
nem látja. A tőke a pénzért, a haszonért mindenre hajlandó,
csalásra is, a fogyasztók megkárosítására is. Az ember nem
számít, csak a pénz.
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LÁTSZAT-INTÉZKEDÉSEK HELYETT VALÓDI
NEMZETI KÜLPOLITIKÁT!
Az idei trianoni megemlékezésen elénekelt
magyar himnusz miatt kapott ötezer lejes
bírságot a Magyar Polgári Párt – jelentette be néhány hete Biró Zsolt, a párt elnöke
Sepsiszentgyörgyön. Az esetet precedensként jegyzik, hiszen korábban nem történt
hasonló lépés, az MPP vezetői pedig úgy
látják, ezzel másodrangú állampolgárokká
fokozzák le a magyarságot Romániában.
„A nemzeti himnusz köztéren való eléneklésének tiltása nemzeti identitásunk elleni
támadás, akár Erdélyben élő magyarként,
akár magyar állampolgárként értékeljük a
helyzetet. E tiltás nem összeegyeztethető
az együtt élő nemzetek kölcsönös tiszteletén alapuló transzilvanizmus eszméjével,
de a nemzetközi joggyakorlattal sem” – fogalmazott Bendek Erika, az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki vezetője.
Ilyen ügy mellett a Magyar Munkáspárt
sem mehet el némán. A Munkáspárt az a
párt, mely az internacionalista hagyományokra alapozva épít ki jó kapcsolatokat a
szomszédos népekkel, hisz csak együttes
erővel léphetünk fel a nyugati nagytőke
kizsákmányolása ellen. Ugyanakkor ez
semmi esetre sem jelentheti a határon túli
magyarság ügyének feladását!
Helyes, hogy a Munkáspárt szolidaritást
vállal az erdélyi magyarokkal! Felháborító a román kormány ezen lépése, amivel
durván megsérti a több mint egymillió fős
erdélyi magyar kisebbség jogait. Viszont
még felháborítóbb a magyar kormány
hallgatása! A határon túli magyarok csak
a választásokig voltak fontosak a Fideszkormánynak?
A fideszes politikusok eddig többször is
nagyon szépen szavaltak nemzeti egységről
különböző erdélyi rendezvényeken, viszont
érdekes módon az Európai Parlamentben
egyetlen egyszer sem jutott eszükbe felszólalni a határon túli magyarság védelmében.
A kormány a szép szavakból álló szavazatgyűjtő kampány helyett ténylegesen álljon ki a Kárpát-medencei magyar kisebbségek jogainak védelméért! Nem tűrhetjük,
hogy honfitársaink másodrangú állampolgárok legyenek saját szülőföldjükön.
A magyar kormány hallgatása mellett
az emberi jogokért máskor oly lelkesen
kardoskodó nyugat hallgatása is megér
néhány szót. Hisz más esetekben sokkal
kisebb sérelmektől hangos a nyugati sajtó.
Erről persze hallgatnak.

Ennek “biztosan” nem az az oka, hogy a
román kormány – talán még a magyar kormányoknál is odaadóbb módon – szolgálja
ki a nyugati nagyhatalmak érdekeit... Nem
véletlen, hogy az amerikaiak Romániát
nevezik meg a legmegbízhatóbb szövetségesüknek a térségben. Ez derült ki Nuland
amerikai külügyi államtitkár közelmúltbeli
bukaresti látogatásán is, ahol román részről
mindenki fogadta, aki csak számít a politikában. Lehet, hogy Amerika legmegbízhatóbb szövetségesének megengedett, hogy
soviniszta módon elnyomja a magyarokat?
Vajon érdemes-e nekünk ennek az

Amerikának és Romániának a szövetségeseként Oroszországgal szembeszállnunk? 1941-ben már ráfáztunk egy hasonló katonai akcióra… Inkább szolgálná
nemzeti érdekeinket Oroszország támogatása a Krím ügyében, hisz az orosz többségű terület visszacsatolásával Oroszország
példát mutatott a határok etnikai alapú
átrendezhetőségére, ami a nyugati nagyhatalmak által ránk kényszerített, imperialista trianoni rablóbéke következtében
szétszakított nemzetünk számára is megoldást nyújthatna.
SZÁNTAY ISTVÁN

A HAZAFIAS PÁRT
A minap Egerben osztogattam naptárunkat a járókelőknek, amikor egy középiskolásokból álló társaság kezdte el felhozni kötözködésképp a jobboldali rágalmakat
pártunk és eszménk ellen, hasonló szavakkal: „A zsidókkal és a többiekkel fogtok
össze kollaboránsként, hogy ideköltözhessenek, és újra felosszák a Kárpát-medencét a környező népek között, és vadászhassanak ránk, mint a palesztinokra! Hazaárulók vagytok!” – mondták.
A logikai bukfencet (ideköltöznek, de felosztják...) nem figyelembe véve sorakoztattam fel a Horthy-pólós (és mint közben kiderült, jobbikos) fiatalembernek és
társainak az érveimet. Meséltem nekik arról, hogy a béketábor részeként hogyan
ítéltük el Izraelt az országfoglalásért, és tartottunk ki emellett mind a mai napig is,
miközben Vona Gábor úgy volt polgári körös, hogy bizonyára nem tudott a FideszLikud kapcsolatról, az csak a kuruc.info indítása után fogalmazódott meg benne.
Apropó! A zsidók honfoglalása nem zavarta, amikor hallott róla, hogy miközben a
2. Magyar Hadsereget kiküldték a Don folyóhoz, közben a lovas tengerész Horthy
zsidó nagytőkésekkel kártyázgatott? Vagy amikor ‚19-ben minden kommunista
„büdös zsidó” volt, akkor Weiss Manfréd és felekezeti társai jó honfitársak voltak?
Minden zsidó dögöljön meg, csak a miénk ne, mert az jó zsidó? Szegedi-Klein
Csanádtól tanultátok?
Nem igazán tetszett nekik a válasz, de a hazaárulós rész, és ‚56, valamint a szovjet csapatok segítsége azért még mindig jó érvnek számított. Kádár Jánost idézve
válaszoltam nekik, ha nem is szó szerint, de megosztva velük e kitűnő ember gondolatait, észrevételeit. Elmondtam, hogy Kádár Jánost támadják, hogy külső segítséggel mentette meg a szocializmust Magyarországon, de akik a szemére vetették,
azok üdvözölték a legjobban az 1919-es francia-cseh-román intervenciót. Talán,
ha akkor a Tanácsköztársaságot védik, és nem támadják, bomlasztják, nem 93 030
km²-en, hanem 193 030-on vitatkoznánk revízióról.
A patriotizmust és az internacionalizmust azok választják el, akik elárulják a
munkást, dolgozót. Ez igaz a patriotizmus nélküli internacionalistára, és az internacionalizmus nélküli patriotizmusra! Hazafiak és internacionalisták vagyunk,
mert a magyar dolgozót csak így lehet őszintén képviselni.
A társaság egy másik tagja megkérdezte, felismerem-e, milyen felvarró van a
sapkáján. Igen, feleltem, mert felismertem a koponyát, a német „Totenkopf”-ot, az
SS halálfejét. Válaszolta, hogy akkor tudom, mi lesz.
„Persze, hogy tudom! A vörös csillagos tankok láttán rohantok Németország
felé, ugye?”
Ekkor mondták, hogy nem kellene itt agitálnom, hanem menjek haza, ne komcsi
könyveket olvasni. Azzal váltunk el, hogy ők pedig kezdjenek el gondolkodni.
A nézésükből, és utálkozó szavaikból ítélve még találkozunk...
FARKAS PÉTER
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MI VAGYUNK A FORRADALMI ERŐ

Teljesen megtelt a múlt szombaton a Munkáspárt központjának
tanácsterme. A Szabó Ervin Akadémia mostani ülése
megmozgatta a SZEAK hallgatóit, és sok más érdeklődő is
eljött. Aki egy kicsit is közelebb került a párt életéhez, tudja,
érzékeli, hogy a Munkáspárt körül változik a társadalmi légkör.
A Munkáspárt elutasított pártból egyre inkább elfogadott
párttá válik, és ha nehezen is, de elindul afelé, hogy a tömegek
lassan benne lássák a kívánatos változást - utalt Hajdu
József, a SZEAK vezetője a 26. kongresszust megelőző viták
tapasztalataira. A mostani tanácskozás feladata – mondotta - az,
hogy a kongresszus előtt kötetlenül is megvitassuk az előttünk
álló feladatokat.
Képviselőjelöltet minden választókerületbe!
Thürmer Gyula, a párt elnöke bevezetőjében elmondta, hogy
az elmúlt négy évben a Munkáspárt jelentős ideológiai munkát
végzett. Gondoljatok csak a Munkáspárt Új Programjára és a
Kádár-centenáriumi anyagunkra! – tette hozzá.
Mi volt ebben az új? Először is, a korábbinál differenciáltabban
értékeltük a múltat. Azt mondtuk, hogy minden korban vannak
jó és rossz dolgok. A kérdés az, hogy a mi szempontunkból,
a dolgozók szempontjából nézve miből van több. A Horthykorszakban is voltak jó dolgok, de a mi szempontunkból sokkal
több volt a rossz. A szocializmusban voltak rossz dolgok, de
több volt a jó. Ezért a szocializmussal azonosulunk, a Horthyrendszerrel pedig nem.
Másodszor, lényegében azt mondtuk ebben, hogy most már
nem elég csak a korábbi szocializmus előnyeiről beszélnünk,
hanem meg kell mondanunk, hogy most és itt mit akarunk tenni,
és milyennek képzeljük azt a világot, amelyben szeretnénk élni.
Az elmúlt négy évet úgy zárjuk le, emelte ki a pártelnök, hogy
van egy korábbinál pontosabb, differenciáltabb értékelésünk a
múltról, és egy korábbinál pontosabb képünk a jövőről.
Az új programnak van más szempontból is jelentősége. Az új
program elfogadása lezárta a pártban a 2004-2006 körüli eszmei
válságot. Azt az időt, amikor a vezetés és a tagság egy része
azzal áltatta magát, hogy az MSZP-s tőkés kevésbé rossz, mint a
fideszes tőkés. A válság nem csupán politikai és szervezeti volt,

hanem eszmei is. Ma ez a kérdés nem merül fel, és nem csupán
azért nem, mert ezek az emberek elmentek, hanem azért is, mert
a programvitában világos rendet teremtettünk, megerősítettük a
párt ideológiai egységét.
A mi célunk az új közösségi társadalom, az új szocializmus
megteremtése. Ezt tartalmazza a programunk, és ezen nincs
okunk változtatni, és nem is fogunk.
A mai új helyzet azonban új stratégiát és új taktikát követel.
Ennek kimunkálása kezdődött el a Munkáspárt 23. kongresszusán
és fejeződött be a 24. és 25. kongresszuson – mondta a szónok. A
Munkáspárt stratégiája a jelenlegi szakaszban a tőke korlátozása.
Ennek fő eszköze olyan népi-dolgozói szövetség kiépítése,
olyan önkéntes szervezet megteremtése, amely a szolidaritás
érdekében egyesíti a dolgozói rétegeket, a tőke ellen harcoló
erőket, sajátos tőke-ellenes nemzeti szövetséget hoz létre.
A Munkáspárt taktikájának fő eleme a jelenlegi szakaszban
az, hogy a Munkáspárt legyen aktív szereplője a belpolitikai
harcnak, legyen képes gyors elemzésre, gyors reakcióra és gyors
akcióra. Célunk, hogy a Munkáspárt 2018-ra legyen politikailag
és szervezetileg jelen mind a 106 egyéni országgyűlési
választókerületben, és rendelkezzék képviselőjelölttel.
Jelenleg a kongresszusi tervezés szakaszában vagyunk, de
az eddigi fórumok azt mutatják, hogy tagságunk egyetértett a
jövőbeni feladatok ilyen megfogalmazásával.
VÁRJUK A MUNKÁSPÁRTI BUSZT!
A Munkáspárt programja a valóságos problémákra valóságos
válaszokat ad – emelte ki Kónya Béla, a KB tagja. Az ózdi
önkormányzat ülésein rendre részt veszek, és látom, még a
jobbikos új polgármester is a mi programunk elemeit veszi át.
A Munkáspárt nagyon régóta szorgalmazza, hogy legyen egyetem Ózdon, vagy például legyen ingyenes Internet a városban.
Most ezek az elemek a városi programban bukkannak elő.
Szabó Jenőné, a makói térség munkáspárti vezetőjének szinte minden mondatát nagy taps kísérte. Az a dolgom, és én ezt
vállalom, hogy felébresszem a pártot Csongrádban! – mondta.
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A közelmúltban megszervezte például az egykori termelőszövetkezeti dolgozók találkozóját, és nagyon sokan eljöttek. Sok új
ember, köztük fiatalok jelentek meg a látókörünkben a választásokon. Belőlük kell új munkáspárti tagokat nevelni!
Benyovszky Gábor, a KB tagja Újbudáról arról számolt
be, hogy az emberekben még mindig sok a megalapozatlan
várakozás egyes pártokkal kapcsolatban, sok az illúzió. Le kell
lepleznünk mindent, amivel a kormány, a parlamenti pártok
igyekeznek az embereket becsapni!
Fülöp Józsefné, a miskolci pártszervezet vezetője szóvá tette,
hogy érdemes lenne új lendületet adni a munkáspárti ifjúságiés nőmozgalomnak. Orosz Imre – ugyancsak Miskolcról –
azokról az elméleti kérdésekről beszélt, amelyekkel a választási
munka során találkozott. Világosan meg kell magyarázni
az embereknek a szocializmus és a kapitalizmus közötti
különbséget – emelte ki.
Kovács István, az Elnökség tagja aláhúzta, hogy programunk
jó, szavunk igaz, de el kell juttatnunk az emberekhez.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a multimédiás
propaganda-tevékenységre és az utazó propaganda-team
szervezésére. Minden párttagnak ismernie kell a párt politikáját.
Ezt a feladatot közös erővel kell megoldanunk.

Kalapos Mária, a KB tagja, Bács-Kiskun megye elnöke azt
emelte ki, hogy a Munkáspárt stratégiai célja és programja
jó, helyes, ezt semmiképpen sem szabad változtatni. Nagyon
jó ötletnek tartja a munkáspárti propaganda-buszt. Várjuk a
fiatalokat a busszal Bácsban is!
Kajli Béla budapesti elnök alapvető feladatként nevezte
meg, hogy Budapesten megállítsuk a párttagság csökkenését.
Budapest új pártvezetésébe fiatal és középkorú embereket
is be kell vonni. Odafigyelünk a budapesti politikai élet
eseményeire, mondta a budapesti elnök, bátran kell az emberek
problémáiról beszélni. A Munkáspárt célkitűzései a következő
évekre helyesek, nem könnyűek, de fegyelmezett munkával
végrehajthatóak.
Koch János Zuglóból elmondta, hogy a jelöltállítás mind a
106 választókerületben nagy feladat, de erőink koncentrálásával
megoldható.
Németh Zoltán Heves városából kemény, határozott
állásfoglalásával sokak helyeslését kivívta. Elég volt abból,
hogy mindenért mi, a szegények, a dolgozók fi zessünk!
Elég van abból, hogy lehajtott fejjel járjunk! Mi vagyunk
a forradalmi erő, jó a programunk, jó a vezetésünk, győzni
fogunk!

BENYOVSZKY GÁBOR

SZABÓ JENŐNÉ
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26. KONGRESSZUS:
GONDOLKODJUNK KÖZÖSEN!
Az idén március 28-án ül össze a Munkáspárt 26. kongresszusa. Elemeznünk kell az elmúlt négy év nemzetközi fejleményeit,
a hazai helyzetet, fel kell mérnünk a párt helyzetét. És ami a legfontosabb: döntenünk kell arról, hogy merre és hogyan
haladunk a jövőben. Az alapszervezeti beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlések már javában folynak, és februárban
megkezdődnek a megyei értekezletek is. Elindult tehát a közös gondolkodás. Közreadjuk a közös gondolkodás főbb
eredményeit, ismertetjük a készülő kongresszusi dokumentumokat. Tudjunk minél többet környezetünkről, döntsünk
jól jövőnkről! Mostani számunkban a Központi Bizottság készülő beszámolójának Magyarországgal, a magyar politikai
helyzet alakulásával foglalkozó részét ismertetjük.
MAGYARORSZÁG: HOGYAN TOVÁBB?
A kapitalizmus csőstől hozta a bajt Magyarországra. Két és
fél évtized alatt tokostól-vonóstól eladták, elsikkasztották az
országot. Hazai termelés, hazai oktatási háttér nélkül pedig még
esélyünk sincs a kilábalásra.
Ahol van privatizáció, ott van korrupció is. Egy korrupt
országban pedig nincsenek értékek, nincsenek erkölcsi
kapaszkodók.
A kapitalizmus szegénységet, nyomort hozott millióknak.
Nincs tovább! Nincsenek tartalékok. Az ország emberi
erőforrásai tönkremennek, vagy örök életre másutt keresnek
boldogulást.
A magyar tőkésosztály a válság leküzdésére az elmúlt
évtizedekben két módszert vetett be. A szocialista-liberális
kormányok elfogadták az IMF, az EU modelljét, eladták az
országot a nyugati tőkének, csökkentették a szociális kiadásokat.
Engedték, hogy a bankok hiteleket kényszerítsenek a pénz
nélkül maradt emberekre, és nemzedékekre előre rabbá tegyék
őket. A válságot nem tudták megfékezni, sőt fokozták.
A 2000-es évek második felében a magyar kapitalizmus
is válságba került. A válság jele az, hogy a rendszer nem
tud munkát adni a polgárainak, folyamatos és nagy a
munkanélküliség. A válság jele az is, hogy nincs hazai termelés,
az ország a külföldtől függ. A válság világos bizonyítéka a
több milliós „underclass” létrejötte, azaz széles néptömegek
nyomorodnak el, és kerülnek kilátástalan helyzetbe.
A válság megnyilvánulása az is, hogy a 2002 óta hatalmon
lévő MSZP 2006 után már egyre inkább csak erőszakkal és
manipulációkkal képes a tőkés rend stabilitását fenntartani.
2010-ben ezért kerül sor a váltásra.

A magyar tőkésosztály 2010-ben elővette a Fideszt,
mely a tőkés rend érdekében új politikával stabilizálta
a magyarországi helyzetet. A Fidesz nem változtatott a
kapitalista renden, de a piac meghatározó szerepének megtartása
mellett növelte az állam szerepét, bizonyos mértékig korlátozta
a külföldi nem termelő tőkét, baloldali jelszavakkal jobb életet
ígért az embereknek. Az emberek bedőltek nekik, elhitték, hogy
egy jobboldali párt baloldali politikát fog folytatni.
A Fidesz stabilizálta a kapitalizmust, a tőkés erők
helyzetét, de a válságot nem oldotta meg. Egyrészt azért, mert
a nemzetközi tőke nem engedte a tőke – akár csak minimális
- korlátozását. Másrészt a Fidesz nem volt képes átlépni tőkés
osztálykorlátait. A Fidesz sohasem fogja a válság terheit a
milliárdosokkal, a gazdagokkal megfizettetni. A Fideszkormány bizonyította, hogy ők sem mások, mint a tőkésosztály
egyik csapata.
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.
A TŐKÉSEK EGYMÁS ELLEN
A parlamenti ellenzék agyonszekírozza a kormányt, de ők sem
akarnak vagyonadót kivetni a nagyvagyonokra, és szó sincs
arról, hogy a milliós jövedelmekkel rendelkezőkre hárítsák át a
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terheket. Nyilván más lenne a világ, ha hirtelen az ellenzékiek
győznének. Más, de nem a tömegeknek. A parlamenti ellenzék
asszisztál a kormánynak. Mindketten a tőkés rendszert akarják.
Nem az emberekért, csak a saját hatalmukért küzdenek.
Mit látunk mi? A magyar tőkés uralkodó osztály egyre
kegyetlenebbé váló harcát. Nem örülhetünk annak, hogy a
Fidesz ismét agyonnyerte magát. De annak sem, hogy egy-két
helyen a liberális polgárság szerezte meg a hatalmat. Ebben a

küzdelemben ugyanis nem ők, hanem mi húzzuk a rövidebbet.
A szocliberális országrablás számláját mi fizettük meg. De mi
fizetjük meg a Fidesz „országgyarapító” politikáját is, a multik
idecsalogatását, a nagytőkére kivetett különadókat.
Az MSZP, a szociáldemokrácia súlyos válságba került,
s a szemünk láttára hullik szét. 2010-ben az MSZP előtt
nyitott volt a megújulás lehetősége. Szakítani a liberálisokkal,
meghallgatni a népet és hallgatni a népre. Nem a fővárosi
liberális naplopókra, nem a világmegváltó értelmiségiekre,
hanem a népre, a dolgozókra. Nem ezt tették. Ismét lefeküdtek
a liberálisoknak.
A tőke erői felkészültek arra is, hogy újabb álbaloldali
szervezetekkel és akciókkal tévesszék meg az embereket.
Megcsinálták a Szolidaritás mozgalmat. Az MSZP ismét
vörösbe öltözött. Gyurcsány, Bajnai, és ki tudja, még kik, arra
készülnek, hogy egyszer ismét hatalomra kerülnek.
LESZ-E TÁRSADALMI NYOMÁS?
Az elmúlt négy évnek van más tanulsága is. A tőkés kormányok
megígérhetik a tőke korlátozását, de csak akkor teszik meg, ha
a tömegek nyomás alatt tartják őket. Magyarországon az elmúlt
négy évben nem volt ilyen társadalmi nyomás, vagy alig volt.
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A szakszervezeti konföderációk nyögve ugyan, de
elfogadták az új Munka Törvénykönyvét. Azt a törvényt,
amely minden eddiginél jobban kiszolgáltatottá teszi a dolgozót
a tőkéssel szemben. A szakszervezeti vezetők átmentették
privilégiumaikat, a dolgozók meg elveszítették jogaikat.
A devizakárosultak, az otthonvédők, a szegénység ellen
harcolók mozgalmai kifulladtak, és a kormányoknak sikerült
leszerelni őket.
Ugyanakkor tény, hogy széles tömegek kezdik érezni és
felismerni a tőkés rendszerváltás következményeit. A 30-40 éves
nemzedékekben egyre többen értik meg, hogy rosszabbul élnek,
mint szüleik. Egyre többen bírálják a parlamenti demokráciát,
a pártokat.
A Munkáspártnak ilyen helyzetben egyszerre kell
küzdenie a Fidesz konzervatív nacionalista ideológiája
ellen, és a szocliberális erőkkel szemben. Küzdeni kell az
újsütetű liberális pártokkal, mozgalmakkal szemben. Ők nem
akarják a kapitalizmust leváltani, a társadalmat megváltoztatni.
Egy céljuk van: leváltani Orbánt, és megszerezni a hatalmat.
A Munkáspárt stratégiája a jelenlegi szakaszban a tőke
korlátozása. Ennek fő eszköze olyan népi-dolgozói szövetség
kiépítése, olyan önkéntes szervezet megteremtése, amely a
szolidaritás érdekében egyesíti a dolgozói rétegeket, a tőke ellen
harcoló erőket, sajátos tőke-ellenes nemzeti szövetséget hoz
létre.
Az elmúlt időszakban annyit tudtunk elérni, hogy
meghirdettük és következetesen képviseltük stratégiánkat.
Időről-időre együttműködtünk szervezetekkel, emberekkel,
akik érdekeit sérti a kapitalizmus, de még nem tudtunk tartós
kapcsolatokat létrehozni. Ez a feladat vár ránk a jövőben.
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FIDEL CASTRO: VIGYÁZZUNK AMERIKÁVAL!
Fidel Castro megtörte a csendet: hetekig tartó hallgatás után
első ízben mondott véleményt az amerikai-kubai viszony
rendezésének szándékáról, és úgy foglalt állást, hogy bár
továbbra sem bízik Washingtonban, semmifajta békés rendezést
nem utasít el.
A kubai forradalom idén 88 éves vezetője egy
diákszövetségnek írt levelében mondott véleményt az amerikaikubai kiegyezésről, írását hétfőn olvasták fel a havannai
egyetemen, és idézték a kubai lapok. „Nem bízom az Egyesült
Államok politikájában, egyetlen szót sem váltottam velük
(a washingtoni vezetőkkel), de ez egyáltalán nem jelenti
a konfliktusok és fenyegetések békés rendezéséről való
lemondást” - írta Castro. A kommunista politikus hangsúlyozta,
hogy országa mindig is ki fog állni a népek közti együttműködés
és barátság mellett, még Kuba politikai ellenlábasaival is.

BÉNA KACSA
Barack Obama véleménye szerint az amerikai
kongresszusnak fel kellene oldania a Kubával szemben
fél évszázada bevezetett amerikai embargót. Az elnök
azonban „béna kacsa”, a konzervatívok a kongresszusban
és a szenátusban is többségben vannak, és ellenzik a
gyilkos szankciók eltörlését. Obama múlt heti évadnyitó
beszédében megismételte, hogy eltökélt a karibi ország
területén található amerikai börtönök bezárása ügyében
– ezt egyébként már elnöksége hat éve alatt vagy
tucatszor ígérte meg. A konzervatív ellenzéki párt a
maga részéről kedden ismertetett a szenátusban egy olyan
törvénytervezet, amely tovább korlátozná a Kuba területén
lévő guantánamói börtönben őrzött foglyoknak az Egyesült
Államokba vagy más országokba történő szállítását.

Fidel Castro leszögezte, hogy öccse, Raúl Castro, akinek
kilenc éve adta át a szigetország vezetését, jogaival és
hatáskörével összhangban helyes lépéseket tett, amelyekre
volt felhatalmazása a parlamenttől és a kommunista párttól.
Barack Obama amerikai elnök december 17-én jelentette be, hogy
- szakítva az Egyesült Államok 1961 óta Kuba elszigetelésére
törekvő politikájával - helyreállítja a két ország diplomáciai
viszonyát, és enyhít a kommunista országra kivetett gazdasági
embargón. Ugyanaznap Raúl Castro is bejelentette, hogy a két
ország rendezi kapcsolatait. A múlt héten már meg is kezdődtek a
hivatalos tárgyalások a viszony normalizálásáról, megtörténtek
az első lépések a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
újjáélesztésére, de Fidel Castro eddig erről nem mondott
véleményt. Fidel Castro csaknem fél évszázadon át irányította a
karibi szigetországot, mielőtt egészségügyi gondjai miatt 2006.
július 31-én átengedte az elnöki széket öccsének, Raúlnak, aki
hivatalosan 2008 januárja óta tölti be az államfői tisztséget.
Fidel Castro médiaszereplései az utóbbi időben megritkultak.
Legutóbb tavaly január 9-én jelent meg a nyilvánosság előtt,
amikor részt vett egy havannai galéria megnyitóján. A kubai
vezető júliusban Vlagyimir Putyin orosz, és Hszi Csin-ping
kínai elnökkel találkozott a fővárosban.

KÍNA: HARCOLNI KELL A KORRUPCIÓ ELLEN
A Kínai Kommunista Pártnak (KKP) folytatnia kell a
korrupció elleni fellépést, fokoznia kell a politikai, ideológiai
oktatás hatékonyságát, és meg kell akadályoznia a bűnüldöző
szervek túlkapásait - áll a párt politikai és jogi ügyekért felelős
bizottságának közleményében. Hangsúlyosan felhívták
a figyelmet arra, hogy a KKP-nak meg kell szabadulnia
azoktól a káros következményektől, amelyeket a párt
csúcsvezetésének prominens alakja, a belbiztonságot egykor
felügyelő Csou Jung-kang „bűncselekményei” okoztak.
Mint fogalmaztak, „a szennyfoltot el kell távolítani”. A párt
e legfelsőbb szervéhez tartozó bizottságának Csou 2007 és
2012 között a tikára volt, ami azt jelentette, hogy felügyeletet
gyakorolt a biztonsági apparátus, a bűnüldöző szervek, a
bíróságok és ügyészségek, a rendőrség és a titkosszolgálatok

szervezetei felett. A 72 éves politikusnak tavaly
decemberben elrendelték a letartóztatását korrupciós vádak,
hatalommal való visszaélés és államtitok megsértése miatt.
A KKP szerint a törvénysértések mögött az húzódik meg, hogy
egyes vezetők „eltávolodtak a párt eszméitől”, értékrendjük
pedig ezáltal torzult. Csou ügye „súlyos lecke” - állapították meg.
A befolyásos pártszerv úgy foglalt állás, hogy a vezetők körében
szükség van a politikai és ideológiai oktatás megerősítésére.
Utalva a ma is létező törvénysértésekre leszögezték, a
korrupció felszámolása a politikai és jogi területen továbbra is
kemény feladat. A dokumentum kiadói azt hangoztatták, hogy
a jövőben is fel kívánnak lépni a korrupt vezetők ellen, akik
visszaélnek a hatalmukkal, sikkasztanak, ellenszolgáltatás
fejében léptetnek elő, vagy kenőpénzeket fogadnak el.
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GÖRÖG VÁLASZTÁS:
GRATULÁLUNK A KOMMUNISTÁKNAK!
A görög parlamenti választásokat a
Sziriza párt nyerte meg 36,34 százalékkal.
Második az eddig kormányzó Új
Demokrácia lett 27,81 százalékkal.
A szélsőjobboldali Arany Hajnal a
harmadik erő lett 6,28 százalékkal. A
Görög Kommunista Párt (KKE) 5,47
százalékot szerzett, megőrizte pozícióit,
sőt 3 képviselői hellyel többet kapott.
„A nemzeti választási eredmények
a néptömegek mély elégedetlenségét és
haragját fejezik ki az Új Demokrácia
Párttal és a PASOK-kal szemben, amelyek
a gazdasági válság éveiben szegénységbe
és munkanélküliségbe döntötték az
országot” – jelentette ki Dimitris
Koutsoumbas, a Görög Kommunista Párt
(KKE) főtitkára.
„A választási eredmény ugyanakkor
tükrözi azokat a hamis reményeket,
amelyeket az emberek a Radikális
Baloldali Koalíció (Sziriza) iránt
táplálnak” – tette hozzá. A KKE úgy
vélte és úgy véli ma is, hogy az új
összetételű parlament és a Sziriza-

kormány, függetlenül attól, hogy
egyedül vagy koalícióban alkotnak majd
kormányt – az eddigi európai utat fogja
követni, azaz a nagytőkével, az EU-val, a
NATO-val kötendő kompromisszumok, a
visszalépések, a kitérők útját, figyelmen
kívül hagyva, hogy mibe kerül ez a
dolgozó osztályoknak.

Koutsoumbas kijelentette: az a tény,
hogy a szélsőjobboldali Arany Hajnal lett a
harmadik politikai párt, rendkívül negatív
fejleményt jelent. „A KKE küzdelme középpontjába továbbra is a munkás, dolgozó
tömegek érdekeit helyezi. A parlamentben
és a parlamenten kívül is a tervezett népellenes intézkedések ellen fogunk fellépni.”

MADARAT TOLLÁRÓL, MAGYAR
PÁRTOT GÖRÖG BARÁTJÁRÓL
A Sziriza görögországi győzelmére a magyar pártok a
maguk módján reagáltak. A Fidesz-KDNP hallgat. Miért
is beszélnének? Mit mondott Orbán még 2010-ben? Nálunk
nem lesz Görögország! A magyar milliárdosok ezért
álltak Orbán mellé, konzervatívok és liberálisok egyaránt.
Amikor Orbán olyan munkatörvénykönyvet nyeletett le a
magyar dolgozókkal, amelyben minden jog a munkaadóé,
a munkavállalónak pedig kuss a neve, akkor a liberális
polgárság nem nyafogott az emberi jogok sérelme miatt.
A szocliberális ellenzék ma már unja az ellenzékiséget,
próbálkozik is visszajönni a hatalomba, de egyelőre
sikertelenül.
Az MSZP és a DK még nem döntötte el, hogy a Sziriza
jó-e nekik vagy rossz. Az MSZP-ben nem nagyon örülhetnek
neki, mert a Sziriza végül is egy új szociáldemokrata párt.
Az MSZP viszont nem szeretné, ha Magyarországon új
szociáldemokrata párt jönne létre, ugyanis ő maga akarja
ezt a szerepet eljátszani. A DK a szociáldemokratáktól
pedig csak a szavazókat akarja elvenni, a lelke már régen a
liberálisoké.

Annál inkább lelkesedett a Párbeszéd Magyarországért
Párt és a Lehet Más a Politika is. Úgy gondolják, hogy a
„régi baloldal” nem csak Görögországban tűnt el, hanem
Magyarországon is, és ők lesznek majd az az erő, amely
helyére lép. Megszólalt a Vajnai-féle párt is, Európai
Baloldal elnevezés alatt, és lelkesen közölték, hogy „csak
idő kérdése, hogy Európában és Magyarországon is leváltsuk
a kapitalizmust erőltető politikai erőket. Ezt bizonyítják
testvérpártjaink, köztük a szlovén Egyesült Baloldal, a
spanyol Podemos, az ír Sinn Fein, a német Die Linke és
most a görög Syriza sikerei”. Nem zavarja őket az az apró
tény, hogy a „testvéreiknek” eszük ágában sincs leváltani a
kapitalizmust, mint ahogyan nekik sem.
A Sziriza győzelméről a Jobbik is lehúzott egy bőrt.
„A korábbi görög váltópártok bukása a Jobbik szerint
bebizonyította, hogy a nagytőke érdekeit nem lehet többé
az állampolgárok érdekei elé helyezni” – közölték. Apropó,
valójában a Jobbik nem a nagytőke érdekeinek korlátozására
készül, hanem hatalomra jutva a kapitalizmust tovább vinni
saját örömére, és a magyar dolgozók nagy-nagy kárára.
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MI AZ IGAZSÁG UKRAJNÁRÓL?
A Nyugat a délkelet-ukrajnai népi
függetlenségi erőket vádolja a Mariuopol
város elleni rakétatámadással, amelyben
30 civil veszítette életét, több mint 100
megsebesült. Az Európai Unió máris új
Oroszország elleni szankciókról beszél.
Kijevben szinte órákkal a merénylet után
találtak egy „szeparatista ügynököt”,
aki egy újságíróknak bemutatott rövidd
videón rendkívül készségesen mondta
el, hogy orosz hivatásos katonák lőtték a
várost. Kérdéseket értelemszerűen nem
lehetett feltenni, és egyéb bizonyíték sem
volt, de ez elég volt a „bizonyossághoz”.
A Donyecki Népköztársaság vezetése
világosan kijelentette, hogy nem őkk
lőtték Mariupol városát, mivel a polgári
lakosság pusztítását mindig is elítélték.
Sőt, minden jel arra mutat, hogy az ukrán
szabadcsapatok vagy „angolul beszélő
önkéntesek” állnak a mariupoli merénylett
mögött, éppen úgy, mint a napokkal
korábban, a felkelők területén lévő
Donyeck egyik trolibusz-megállójánakk
barbár támadása mögött – ezt a tucatnyi
áldozatot
követelő
aknatámadástt
egyébként a Nyugat nem ítélte el…
Moszkva szerint Ukrajna Amerika
bábjává vált, márpedig Washington a
háború folytatását akarja. Az ukrán
kormány az elmúlt napokban megkezdte
200 ezer hadköteles mozgósítását. A
NATO megadta az erre vállalkozó
tagállamainak a jogot, hogy fegyverekkel
lássák el Ukrajnát.
Porosenko ukrán elnök az USA,
az EU és a NATO támogatása mellettt
bejelentette, hogy fegyverrel számol le az
általuk „terroristának” nevezett délkeletukrajnai függetlenségi erőkkel. Az ukrán
hatóságok folyamatosan őket, illetve
Oroszországot vádolják agresszióval –
miközben egyetlen orosz katonát sem
sikerült eddig Ukrajnában fellelni, a
nyugati zsoldosokról és tanácsadókról
ellenben már többször kénytelen voltt
beszámolni a média.
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