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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
NE AKARJANAK EURÓPAIAK
LENNI,
MARADJANAK BELARUSZOK!
Szeretem Minszket, nyáron is, télen is.
Nyáron ugyan nem fehérek az éjszakák,
mint északabbra, de jó későn nyugszik
le a nap. Télen a lábad alatt csikorgó hó
és a széles utakat uraló szél teszi próbára
az embert. Itt védik a múltat, s annak
szereplőit is. Lenin, Marx, Kirov nevét is
utca őrzi, csakúgy, mint a szovjet korszak
kitűnő belarusz vezetői, Maserov és
Mazurov nevét.
A
Belarusz
Állami
Egyetem
nemzetközi szakos diákjainak kellett a
héten előadást tartanom. Húszévesek.
Tudják, hogy valaha volt szocializmus,
volt Szovjetunió, de már nem éltek benne.
Tudják, hogy Magyarország az EU és a
NATO tagja, de mégis másként tekintenek
ránk, mint mondjuk a németekre vagy a
franciákra. Hallották, érzik is, hogy pár
évtizede még egy család tagjai voltunk.
A diákok a holnap Belarusz Köztársaságának diplomatái, nemzetközi jogászai,
vámszakértői, újságírói. De milyen lesz az
ország holnap? Keresik a fiatalok a helyüket, mint ahogyan az ország is igyekszik
markánsan megfogalmazni, ki és mi ő. Itt
nem használják a szocialista szót, noha a
gazdaság zöme állami tulajdonban van.
Dicsérik Lukasenko elnököt, hogy nem engedte privatizálni a traktorgyárat, a faipart,
a hadipart, a közlekedést. Jönnének ide
a nyugati beruházók csőstül, de a határra
ki van írva: a nemzeti vagyon nem eladó.
A zöldberuházás meg macerásabb dolog,
mint a jól működő készet megvenni.
A politikai rendszert nem nevezik
szocialistának, pedig a parlamentben
tényleg a dolgozó nép képviselői ülnek.
Ez akkor is kiderül, amikor elosztják

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.
az ország pénzét. Itt több jut a szociális
juttatásokra, az egészségügyre, mint
mondjuk Magyarországon. Az oktatás,
a tudás itt igazi értéknek számít.
Lukasenko is sportkedvelő ember. Ő is
építtetett stadionokat, mint a magyar
miniszterelnök, de ő más valamit is tesz:
védi és erősíti az ingyenes vagy nagyon
olcsó sportegyesületeket, amelyek nem
a szórakozni vágyó elitet, hanem az
embereket szolgálják. Ezt sem nevezik
szocialistának, csak egyszerűen ezt tartják
normálisnak.
A diákok az egészségügyről kérdeznek.
Minszkben is kevés a pénz, és egyre
nehezebb az ingyenes egészségügyet
fenntartani. Az orvosok keveset keresnek,
de a hálapénz ritka. A hálapénzért vett
előny ugyanolyan korrupció, mint amikor
egy építkezés odaítélését az dönti el,
hogy mennyivel igyekeznek megkenni az
állami vezetőt. És a büntetés szigorú.
Elmondom, hogy a hálapénz nálunk
is megmaradt, de a tőkés kormány
„másként oldja meg”. A kórházakat
„racionalizálják”, azaz kevesebb kórház
lesz kevesebb orvossal. Egyre több viszont
a magánklinika, ahol nincs titkos hálapénz,
csak teljesen nyilvános számla, persze jó
borsos. Nem túl biztató út, állapítjuk meg
közösen. Az ingyenes egészségügy helyes.
A tőkés országok nem akarnak rá költeni,
a nem tőkés országokban, mint Belarusz,
költenének többet is, de kevés a pénz. De
majd lesz!
Mit nyertünk az EU-tagsággal? – kérdi
az egyik diáklány. Van, aki nyert, van,
aki veszített. Higgyék el, mondom, ez a
történet nem a szegényekről szól. Az EU
nem jótékony szervezet, amely felszámolja
két-három millió magyar nyomorát. De
lehet utazni, szabadon! – vág közbe egy
másik. Gondolja, hogy a közel egymillió

magyar cigány is szabadon telepedhet
le bárhol? – kérdezek vissza. A diákok
értik a menekült-problémát, hiszen
Belarusz tízezrével fogadott be ukrajnai
menekülteket, s nem menekülttáborokban
adott nekik otthont, hanem lakásokban,
emberi körülmények között.
El tudja képzelni, hogy muzulmánok
követték el a januári párizsi terrorakciót?
– kérdezi egy fiú, aki Tádzsikisztánból
jött ide tanulni. A jelenlévő professzor
is rácsodálkozik a kérdésre. A tadzsik
diákok annyira félénkek, hogy a nevüket
sem merik megmondani, magyarázza
nekem. Ha nem adja tovább, válaszolom
a diáknak, megmondom a véleményem:
nem tudom elképzelni! Nem csupán azért
nem, mert bután, szinte primitíven a világ
elé lökték az állítólagos bizonyítékot,
hanem azért sem, mert a merénylet
nyilvánvalóan a tőkés köröknek kedvez,
azoknak, akik rettegnek attól, hogy
az emberek szabadságvágya KeletUkrajnából elindul nyugat felé, és talán
összetalálkozik az európai országok
tömegeinek elégedetlenségével.
Ne akarjanak európaiak lenni! –
biztatom őket. Maradjanak belaruszok!
A nemzetállam szerepe megerősödik, a
nemzeti sajátosságokat kifejező útkeresés
fontossá válik, s felértékelődik a belarusz
modell. Belarusz képes volt arra, hogy az
elmúlt 25 évben megőrizze függetlenségét,
a kelet-európai nagy átrendeződések
ellenére megőrizze alapvető termelő erőit,
megtartsa és bővítse emberi erőforrásait,
megőrizze belpolitikai stabilitását, s
mindezt nem a dolgozó tömegekkel
fizettették meg. Hányan mondhatják el
ugyanezt?
A világ változik, s ezt tudják a diákok
is. Nem tudják viszont, hogy Európa
képes-e a fennálló társadalmi rendszerben
leküzdeni civilizációs hátrányát, és
megerősíteni pozícióit a világban, vagy
ennél sokkal mélyebb, a társadalmi
rendszer egészét érintő változásokra van
szükség. Én és mi a mélyebb változások
hívei vagyunk, mondom búcsúzóul.
Megértették, hogy mit akarok mondani.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. 1945. február 9-én a szovjet csapatok megtisztították a fasisztáktól
a Sashegy térségét, és megkezdték a Németvölgyi útnál lévő
temető térségében ellenálló német egységek felszámolását. Estére
a térség felszabadult. A szovjet csapatok 14 harckocsit, 30 löveget,
65 gépágyút zsákmányoltak. Egy magyar század – élén hat magyar
tiszttel – átállt a Vörös Hadsereg oldalára.
Munkáspárt: Ha tetszik egyeseknek, ha nem, Budapestet a Vörös
Hadsereg szabadította fel. És tény az is, hogy voltak magyarok is,
akik a fasisztákkal szemben a szovjet felszabadítókat választották.
Nem kevesen.
2. Az Orbán Viktor elleni kirohanás után „lelkiismereti okokból”
benyújtották a lemondásukat a Simicska Lajos tulajdonában lévő
Magyar Nemzet, az mno.hu, a Hír Tv és a Lánchíd Rádió vezetői.
Munkáspárt: Nem kell a kormányerőt támadni, szétesik magától
is, ha kivárjuk? Mint látjuk, nem csupán arról van szó, hogy
Orbán Viktor nem tűr meg maga mellett kiskirályokat. Lehet
mértéktelenül gazdagodni és szemtelenül jól élni, de hatalma csak
neki lehet. Nem csupán erről van szó, hanem arról, hogy szép
szavak ide, szép szavak oda, a Fidesz hatalmát is a pénz tartja
össze, és kormányzása is arról szól, hogy kinek jut a több pénzt.
Mint látjuk, nem az embereknek. Az állam teljesen fölösleges
állami reklámokkal tartja életben a saját médiabarátait. Másra van
szükség! A nép ellenőrizze a médiát és az állami kiadásokat!
3. A létminimum alatt élők és a középosztály megvédése, valamint
a korrupció lebontása az MSZP célja – jelentette be Tóbiás József
MSZP-elnök.
Munkáspárt: Tóbiás József 1998-ban lett először parlamenti képviselő.
Négy évvel később az MSZP pártigazgatója lett. 2004-ben
összeveszett Gyurcsányékkal, de azért maradt az Országgyűlés
társadalmi szervezetek bizottságának jól fizetett alelnöke. A 2006os országgyűlési választáson pártja Pest megyei területi listájáról
szerzett mandátumot, 2008-ban a frakció igazgatója, ezzel együtt
frakcióvezető-helyettes is lett. 2002 és 2010 között az MSZP
vezette a kormányt, a korrupció, az ország szétrablása minden
korábbit meghaladt, nem véletlenül jött a fideszes kétharmad.
Egész biztos, hogy Tóbiás Józsefnek és pártjának van politikai,
erkölcsi alapja a fenti mondatra?
4. Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője szerint a jelenlegi nyolcról
kilenc évre nőhet az általános iskolai képzés ideje.
Munkáspárt: Az a fő, hogy mindig legyen új ötletük az oktatás,
az iskolarendszer újabb és újabb átszervezéséhez. A Magyar
Bálint-féle középiskolai nulladik (vagyis kilencedik) évfolyamot,
amelynek nyelvi előkészítő szerepe volt, nem feltétlenül tartották
jó ötletnek, de megvolt rá az igény, tömegesen iratkoztak be erre.
Mire kialakult a gyakorlata, módszertana, letiltották. Hirtelen
sok nyelvtanár kellett, mire ez megoldódott, el kellett küldeni

őket. Most nem a középiskola elé, hanem az általános iskola mögé
tervezik a kilencedik évfolyamot, viszont egyelőre céltalanul.
Gratulálunk, ne hagyják abba, az oktatás elpusztítása a fő cél, ez
lebegjen a szemük előtt!
5. Amíg Norvégiában ezer lakosra vetítve 6,4 lakás épült tavaly,
addig az európai rangsor végén álló Spanyolországban és
Magyarországon egy lakás a fajlagos mutató.
Munkáspárt: Magyarországon siralmas módon kezelik az egész
állampolgári lakhatás témáját. Magyarországon a lakás kizárólag
üzlet, hajléktalanok ezrei tengődnek az utcán, fiatal párok
hasztalan keresnek olcsó lakhatást, ingatlanügynökök tolakodnak
részt venni a lakáseladásokban. A Munkáspárt évek óta sürgeti:
építsünk évente 40-50 ezer bérlakást! Lenne munkahely is, lakás
is, jövedelem is!
6. Kettesben utazott Hende Csaba (55) három évvel ezelőtt Párizsba
titkárnőjével, Szajlai Mónikával (38), aki jelenlegi élettársa.
Az állam 126 ezer forintos szállodai számlát kapott Hende kint
töltött egy éjszakája után, valamint a politikus 48 ezer forint
napidíjat is felvett a kétnapos útra. Ráadásul nem csak az 56-os
forradalom évfordulóját ünnepelhették meg, hanem Szajlai 35.
születésnapját is.
Munkáspárt: Nem tisztünk és nem is szándékunk Hende úr
magánéletében kutakodni. Akkor, úgy, azzal és annyiból utazik
magánemberként, ahogyan a kedve és pénztárcája engedi.
Magánemberként ezért az incidensért számoljon el a saját
lelkiismeretével, meg azzal, akit még illet. Azt viszont erősen
nehezményezzük, ha privát kedvteléseit a mi adóforintjainkból
fedezi. Ma is, korábban is, ezután is. Számoljon el szépen minden
egyes „hivatalos” útjának kiadásaival – nem csak ő, minden
kormányzati mákvirág –, fizesse vissza, ami egyébként sem járt
volna, aztán menjen… Isten hírével.
7. Dominique Strauss-Kahn elismeri, hogy három év alatt összesen
tizenkét szexpartin vett részt, de azt állítja, hogy arról nem tudott,
hogy az ottani nők prostituáltak voltak, ahogyan arról sem, hogy a
nőket nagyvállalatok számláiról fizették ki.
Munkáspárt: Ma már csak vicclapokban beszélnek a politikai
körök erkölcseiről. Oda is valók. Mindenesetre egy pillanatra
megállhatnánk annál az apró részletnél, hogy ez az ember a
„mindenható” IMF vezére volt. Korlátlan ura pénznek és – a vele
járó - hatalomnak. Diktálhatott országoknak megszorítást, szociális
költségek csökkentését, szinte bármit. Persze, a maga erkölcsi
magaslatáról, gazdasági szaktudása teljes tudatában. S ennek a
kiváló férfiúnak nem tűnt fel, hogy rossz helyen, rossz hölgyekkel
„barátkozik”, s az sem, hogy mely cégek kívántak kedveskedni –
bizonyosan önzetlenül – ezekkel a rendezvényekkel? Hülyítsenek
már mást, a politikai hazugság-hömpöly már több mint émelyítő.
Itthon is, a „fejlett” nyugaton is.
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INTERJÚ

MINDENKIVEL SZÍVESEN DOLGOZOM
EGYÜTT, AKIKKEL KÖZÖSEK A CÉLJAINK

A Szabadság már közölt interjút Szentpáli Kolossal. Sok anyag jelent meg róla, sokan megismerték országszerte. Mi érdekel
másokat, és miként válaszol kérdéseikre a Munkáspárt jelöltje? Most a 8200.hu internetes portál által készített interjút
tesszük közzé.
Sikerült interjút készítenünk egy rendkívül céltudatos,
szimpatikus fiatalemberrel, a Munkáspárt jelöltjeként induló
Szentpáli Kolossal.
– Hogy sikerült a veszprémi időközi választást, mint kiugrási
lehetőséget megtalálni?
– Kissé máshogy fogalmaznám meg ezt a kérdést. Először is, én
nem kiugrási lehetőséget látok ebben, nekem a politika sosem
a megélhetést jelentette, hanem az elveim megvalósítását, az
egyenlőség iránti küzdelmet. Másfelől meg nem én választottam
magam erre a pozícióra, hanem a Munkáspárt vezetősége kért
föl.
– Vajon ez önnek vagy a Munkáspártnak jelent nagyobb
lehetőséget?
– Úgy vélem, mindkettőnknek nagy lehetőséget jelent, de én
abban reménykedem, hogy a veszprémi, illetve a körzethez
tartozó községekben élő embereknek még nagyobbat; hisz a
Munkáspárt, illetve szerény személyem olyan politikát hirdet,
olyan célokért, olyan nézőponttal küzd, mely merőben eltér a
többi, parlamenti párt politikájától.

– Ezúton gratulálok a névjegyzékbe vételhez! Nehezen sikerült
összegyűjteni az 500 ajánlást?
– Egyáltalán nem, sőt nagyon könnyen összegyűltek, ezúton is
szeretném megköszönni minden választópolgár bizalmát, akik
ajánlással támogatták a jelöltségemet.
– Milyen az ön és pártja fogadtatása? Érdeklődőek, elutasítóak
az emberek, vagy inkább közömbösek?
– Érdeklődőek voltak. Sokan szívesen megálltak egy kis
beszélgetésre. Az anyagaink, valamint az, hogy merjük vállalni
a régi értékeket és elutasítjuk az elmúlt 25 év politikáját,
sokaknak tetszett. Fiataloknak és időseknek egyaránt.
– Hol tart jelenleg a kampányában, lesznek kitelepülések,
ismertető anyagok, vagy csak az Interneten tartja a kapcsolatot
a választókkal? Ha nyer, mit szeretne mindenképp megvalósítani
2018-ig?
– Lesz még kitelepülés, lesznek még anyagok, az Interneten
is, de személyesen, az utcán is szeretnénk minél több
emberrel megismertetni a mondandónkat. Mit szeretnék
megvalósítani? Sok mindent. „Ideológiai” szempontból
szeretném közelebb hozni a választókat a képviselőkhöz,
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mindenképpen olyan munkát képzelek el, ami a kölcsönös
együttműködésen alapszik. Egyfelől én számolnék be a
képviselői munkámról, másfelől az állampolgároknak
szeretnék lehetőséget biztosítani, hogy visszajelzést
adhassanak az elégedettségükről. A mi programunk egyébként
az emberek legfontosabb gondjaira kínál megoldást: munkát,
megélhetést, biztos jövőt mindenkinek! És még valami: itt
az ideje, hogy ne mi, a sokgyermekes családok, pályakezdő
fiatalok, minimálbérből élő milliók fi zessük az ország terheit,
hanem a szupergazdagok, a milliárdosok.
– Mi az, ami elsőre eszébe jut Veszprémről?
– Nehéz kérdés, attól függ, személyes, vagy inkább objektív
dolgokra gondol? Az utóbbi megközelítésben elsőként Veszprém
történelme, mely a magyar államalapításhoz is kötődik, hiszen
itt győzte le I. István Koppány seregeit. Veszprém fejlődése az
’50-es években, amikor a térség ipara robbanásszerű fejlődésnek
indult.
Személyesen egy gyermekkori emlék, amikor először jártam
a városban. Este volt, a családdal sétálgattunk a kivilágított,
hangulatos sétálóutcán.
– Ki az, illetve kik azok a parlamenti patkóban, akikkel együtt
tudna működni, akikkel el tud képzelni közös munkát?
– Mindenkivel szívesen dolgozom együtt, akikkel közösek
a céljaink. Nem kötném színhez, inkább az adott kérdésben
mérlegelném, hogy kit támogassak, vagy esetleg egy harmadik
lehetőségét javasoljak a veszprémi emberek érdekei, illetve a
Munkáspárt elvei alapján.
– Elképzelése szerint, ha bekerül a parlamentbe, első napján mi
az, amit feltétlenül azonnal meg kell tennie?
– Én magyar viszonylatban pofátlanul nagynak érzem a
képviselői fizetést. Milyen igazságtalan már, hogy egy képviselő
sokkal többet keres, mint az őt megválasztó állampolgár, aki
az adójából tartja el? Első lépésként biztosan lemondanék róla,
vagy felajánlanám valamilyen jótékonysági célra a fizetésem
minimálbér fölötti részét.
– Mivel ön az egyetlen, akit lehet valóban baloldaliként, munkás
értelmiségiként is aposztrofálni, számít, hogy most Veszprémben
a közös jelölt kapcsán kissé tagolt az úgynevezett baloldal, ön
szerint ez hozhat a választáson?
– Ez az embereken, a választópolgárok döntésén múlik.
Mindenkit arra biztatok, hogy nézzen utána, hogy miket
mondunk, miért küzdünk. Az elmúlt 25 évben mi nem
forgattunk köpönyeget, mindig is következetesen küzdöttünk a
programunkért. Ha valakinek tetszik – és ahogy beszélgettem
az emberekkel, nagyon sokan vannak ilyenek – biztatom
őket, hogy szavazzanak rám. Én nem fogok mást tenni, nem
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fogok másért küzdeni, mint amit megígértem, ha bekerülök a
parlamentbe.
– Jelöltként érzékeli annak az előnyét, hogy a rekordszámú
induló esetlegesen megosztja majd az ellenzéki és kormányoldali
szavazókat, és ezáltal előnybe kerülhet?
– Hogy előny-e vagy hátrány a sok jelölt, azt mindenki döntse el
maga. Véleményem szerint nem baj, ha nem kettő, hanem több
jelölt közül lehet választani – elvégre erről szól a demokrácia,
nem? Hogy mindenkinek adunk egy esélyt.
– Mennyire tartja, veszélyesnek a kormány által hirtelen a
városnak juttatott pénzek befolyásoló képességét, vajon ez
elvakíthatja a választókat vagy azok „átlátnak a szitán”?
– Én nem tartom ostobának az emberek, bízom az
ítélőképességükben. Mint említettem, volt alkalmam
megismerni a választók véleményét, sokaknak elegük van a
mostani kormányból. Nekik egy ilyen intézkedés nem fogja
megváltoztatni a véleményüket, maximum megerősíti, hiszen
véleményem szerint senki sem szereti, ha úgy érzi, hogy meg
lehet venni két kiló ezüstért.
– Mennyivel jobb választás ön, mint ellenfelei, például a
veszprémi alpolgármester, vagy a szintén helyi, az összefogás
támogatását élvező Kész Zoltán, esetleg az ellenzéki
alternatívaként megjelent szintén helybéli LMP-s Gerstmár
Ferenc, vagy éppen a szintén fővárosi „népi hős” Kásler Árpád?
– Úgy gondolom, abban, hogy én nem „hivatásos” politikusként,
hanem egyszerű emberként, egyetemistaként vagyok jelölt,
sokban jobban értem az embereket, mint képviselőjelölt társaim,
hiszen közülük érkeztem. Sok problémával, ami a fiatalokat
érinti, magam is találkoztam, vagy legalábbis az ismeretségi
körömben biztos volt olyan. A munkanélküliség, a bizonytalan
jövő Damoklész kardjaként az én fejem fölött is ott van.
Sokan a szememre vetették, hogy fiatalként még
tapasztalatlan vagyok, és ebben talán igazuk van. Viszont nem
szabad elfelejteni, hogy nem vagyok egyedül, egy 25 éves „harci
tapasztalattal” rendelkező párt áll mögöttem, akik támogatnak.
– Vajon legyőzhető-e most a Fidesz?
– Nincsen legyőzhetetlen ellenfél. Hogy a Fidesz legyőzhető-e,
hogy megdől-e a kétharmad rajtunk, Önökön, választópolgárokon
múlik. De véleményem szerint nem ez a választások tétje,
hanem, hogy megfelelő ember képviseli-e majd Önöket, olyan,
aki igazi változást hozhat a 25 éve a korrupció és kizsákmányolás
posványában dagonyázó politikában.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és időt szakított
kérdéseink megválaszolására, köszönjük, hogy megosztotta
olvasóinkkal terveit, elképzeléseit. Sok sikert kívánunk!

KÉRDEZZEN SZENTPÁLI KOLOSTÓL!
20 éves, egyetemi hallgató. 1994-ben Budapesten született. Sokgyermekes családban nőtt fel.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségizett. Jelenleg a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatója.
A Munkáspárt tagja, veszprémi képviselőjelöltje.
***
Kérdezzen Szentpáli Kolostól!
E-mail: szentpali.kolos@munkaspart.hu
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ÚJ VEZETŐSÉGEK A MEGYÉK ÉLÉN

THÜRMER GYULA ÚJ PÁRTTAGOKKAL
Közeledünk a párt 26. kongresszusához. Az elmúlt héten
megkezdődtek a megyei össztagsági értekezletek, amelyek
értékelik az elmúlt négy év munkáját, megvitatják a párt
feladatait, és új vezetőséget választanak. Örömmel tapasztalni,
hogy az értekezletek igényesen, előkészítetten zajlanak.

önkormányzati választásokon is Tatabányán jött össze a városi
lista. Fegyelmezett a pénzügyi munka. Sokat kell azonban tenni
azért, hogy 2018-ra minden választókerületben legyen jelöltünk.
A munkáspárti szervezet új elnöke Holbik Márton
nyugalmazott pedagógus lett, az elnökség tagjainak Szűcs
Istvánt és Ábrahám Józsefet választották.

***
Komárom-Esztergom megyében fegyelmezett munkáról számolt
be Ábrahám József megyei elnök. Sikerült az országgyűlési
választásokon a tatabányai körzetben jelöltet állítani, és az

KOCSONYA FARSANG
THÜRMER GYULÁVAL
Miskolcra látogatott Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke,
aki már hagyományosan felkeresi a Kocsonya Farsangot. A
párt elnöke Budai Ferenc megyei elnök és Fülöp Józsefné
városi elnök kíséretében sok emberrel beszélgetett a miskolci
piacon és a belváros utcáin. A Munkáspárt helyi szervezete
jól sikerült látogatást szervezett a felújított diósgyőri várba.
Thürmer Gyula a délután folyamán látogatást tett Kriza
Ákosnál, Miskolc polgármesterénél.

EL A KEZEKKEL
SÁGVÁRITÓL!
A Magyar Munkáspárt
makói és Csongrád megyei
szervezete tiltakozik a
makói gerizdesi Ságvári
Endre szobor múzeumba
helyezése
ellen.
A
Jobbik
legfőbb
baja
Ságvárival, hogy nem csak
kommunista volt, hanem
zsidó ember is, valamint,
hogy Ságvári az élete
feláldozásával
küzdött
a fasizmus, a nácizmus
mételye ellen. Igen, a
Jobbik talán jobban örülne
egy újabb Wass Albert vagy Horthy Miklós szobornak…
A Jobbik és a Fidesz kétarcúságát mutatja az is, hogy
elvárják Oroszországtól az olcsó gázt, de a fasizmus elleni
harcban elesett katonák, a budapesti Szabadság téri Szovjet
hősi emlékműnek áthelyezése is újra szóba került.
A Ságvári szoborról döntsenek a helyi lakosok!

MUNKÁSPÁRT

Győr-Moson-Sopron megyében igen tartalmas össztagsági
értekezletet tartottak. A párt nem kis anyagi áldozatának
eredményeként, a propagandabusz működtetésével a megye
különböző területein élő párttagok részt tudtak venni az
össztagsági értekezleten. A megye megerősítésének szándékát
jelzi, hogy az országos elnökség három tagja is részt vett a közös
munkában. Őszinte felelősséggel szóltak az elmúlt huszonöt év
munkájának politikai ívéről, az elmúlt négy év gyakorlatának
tartalmi elemeiről. A munkanap kiemelkedő eseménye volt,
hogy két rajkai munkásnő tagfelvételéről döntött a taggyűlés,
és velük együtt további négy új párttagunk vehette át a tagsági
könyvet.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI TAGGYŰLÉS

KONKRÉT MUNKÁSPÁRTI
JAVASLATOK A ZUGLÓIAKÉRT
A Munkáspárt zuglói vezetői találkoztak a kerület
polgármesterével, Karácsony Gergellyel. Hangsúlyozták:
a Munkáspárt itt is és máshol, pártállástól függetlenül
minden olyan kezdeményezést támogat, mely a helyi
lakosok, dolgozók érdekeit képviseli. Karácsony Gergely a
Munkáspárt által felvetett javaslatok egy része iránt nyitott
volt. Ilyen a kerületi Válságkezelő Központ működtetése,
a bérlakás program beindítása, a zuglói középüzem
telepítésének szükségessége, illetve a Rákosrendező
komplex fejlesztésének megvalósítása.
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INDULUNK AZ IDŐKÖZI
VÁLASZTÁSOKON
Tudjuk, hogy pártunk ismertségének erősítéséhez minden
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy szerepet kaphassunk
a “politika nagyszínpadán”. Erre kiváló alkalmat teremtenek
az időközi választások, melyeknek újabb akadályait ismét
sikeresen vettük.
Újpesten összegyűlt a megfelelő számú ajánlás,
így hétfőn befogadták a Munkáspárt helyi jelöltjének
ajánlóíveit. Hamarosan biztosan tudni fogjuk, Janikoviczki
Imréné, Klaudia ismét kiállhat-e a Munkáspárt színeiben
képviselőjelöltként.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is tisztességgel helytállt,
az urai polgármester-jelöltséghez szükséges mennyiségű
ajánlást összegyűjtötték, így Pásku Károly jelöltünk is
leadhatta az ajánlóíveket.
Gratulálunk a sikeres ajánlás-gyűjtésekhez! Sok sikert a
választásokon!
A jelenlévők jó érzéssel nyugtázták, hogy pártunk az
elutasított pártból az elfogadott párt kategóriájába került,
elsősorban az utóbbi időszak óriási munkájának eredményeként.
Folytatni kell a hagyományépítésen nyugvó tevékenységet, de
ezzel párhuzamosan dinamikusan az új elemeket is alkalmazni
kell. Győrben, Sopronban, Rajkán, Csornán folyamatos
kitelepüléseket kell szervezni. A helyi párttagság, lévén jó
részük az internetes munka részese, a párt napi propagandistáivá
kell, hogy váljanak.
Új megyei elnöknek Nagy Ádám rajkai fiatal munkást,
az elnökség tagjainak Horváth Lajost és Milkovits Attilát
választották.
***
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az össztagsági értekezlet
a szerényebb politikai jelenlét mellett is tartalmas volt. A
helyiek érzik és értik, hogy számukra a fejlesztés, a politikai
jelenlét erősítése a legfontosabb jövőbeni feladat. A megye
vezetése felismerte, hogy mennyire fontos a párt részvétele az
urai időközi választásokon.
Elnöknek ismételten Tóth András nyug. BM-alkalmazottat,
tagjainak Szabó Zoltánt, Tóth Pétert, Nyeste Andrást, Nagy
Istvánt, dr. Horváth Endrét és Pásku Károlyt választották.
A megyei össztagsági értekezlet kérte Tóth Pétert, hogy egy
erőteljes elnökhelyettesi tevékenységet is lásson el.
***
Pest megye is eleget tett beszámolási és választási
kötelezettségének. Folytatni kívánják a tavalyi sikeres építkezést,
lépésről lépésre haladva, megteremtve a párt jelenlétét a
nagyobb településéken. A megye párttagsága ismételten Nagy
Sándor nyugalmazott középvezetőt választotta elnöknek, az
elnökség tagjainak Pálmai Ferencet – egyben elnökhelyettesnek
– Schömberger Ernőt, Kuti Istvánt és Farkas Ákost választották.
A megválasztott megyei elnököket lapunk egyik következő
számában közelebbről is bemutatjuk.
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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
megkezdődtek 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! Legutóbbi számunkban a Központi Bizottság készülő beszámolójának a Munkáspárttal foglalkozó részét
ismertettük. Nézzük tovább, mit is találunk még erről a témáról!
ÚJ MÓDON KELL DOLGOZNUNK!
Az elmúlt négy évben folytattuk hagyományos rendezvényeinket. Nem volt könnyű, de sikerült megszervezni a május
elsejei ünnepségeket, amelyek jelentős tömegeket vonzanak.
A Kádár-ünnepségek tradícióját is megőriztük.
Folytattuk a március 15-i megemlékezéseket Budapesten,
Szegeden, Hódmezővásárhelyen. A folyamathoz csatlakozott
Makó is. Szervezeteink megemlékeznek a felszabadulás évfordulóiról. Budapesten szép hagyománnyá vált a Tanácsköztársaság évfordulójáról, az 1956. október 30-i eseményekről és a
hirosimai atomtámadásról való megemlékezés.
Hagyományos rendezvényeink közé tartozik a túrkevei
Munkáskupa, amelyet huszadik alkalommal rendeztünk meg,
továbbá a mezőtúri Kubikos Nap is.
Négy év alatt számos új módszert alkalmaztunk politikánk
megismertetésére. 2012-ben elhatároztuk, hogy havonta
ugyanazon a napon országos utcai akciót tartunk. Ezt
nem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk, de az utcai
kitelepülés, mint eszköz számos területen egyik alapvető
munkaformánkká vált.
2014. március 25-én került megrendezésre az I.
Rendszerváltás Áldozatainak Napja megemlékezés-sorozat.
Nehezen ment, de odafigyeltek rá. Gyomaendrődön a helyi
szervezet tagjai emléktáblával örökítették meg az egykori
cselédek emlékét.
2014-ben úgy döntöttünk, hogy az első világháború 100.
évfordulójával kapcsolatos küzdelemből a Munkáspárt sem
maradhat ki. Megmutattuk, hogy az imperializmus ma is
háborúkat szül, és ezek okai a mai tőkés rendszer válságában
keresendőek. A budapesti központi rendezvény mellett
országszerte számos helyen megemlékezéseket, koszorúzásokat
tartottunk. Ezzel is sikerült a média, a közvélemény figyelmét
felkelteni.
Több helyütt támogattuk a dolgozók, a szakszervezetek
sztrájkmozgalmát.
Dunaújvárosban
több
alkalommal
támogattuk a Dunaferr dolgozóinak sztrájkját. Zuglóban
tiltakoztunk az ingatlanadó ellen, Szolnokon a kórházak
bezárása ellen.
2011-ben a Munkáspárt támogatta a szakszervezeti
tömörülések június 16-i tiltakozó akcióját, és a több rendvédelmi
dolgozó által kezdeményezett „Bohócforradalom” rendezvényt.
Ugyancsak 2011-ben támogattuk a pedagógus-tüntetést, és
részvételre szólítottuk fel pedagógus tagjainkat. 2013-ban
Budapesten, a PSZÁF előtt tüntetést szerveztünk, és tiltakoztunk

PIACLÁTOGATÁS MAKÓN
az ellen, hogy a PSZÁF elnöke egy állami szerv vezetőjeként
a legfelsőbb bírói szervnek, a Kúriának adott utasítással felérő
útmutatást. 2015-ben jelen voltunk a BKV dolgozók tüntetésén.
Részt vettünk az Otthonvédők elnevezésű civilszervezet
létrehozásában, és számos akciójában annak érdekében, hogy
megakadályozzuk az emberek utcára kerülését, családok
szétzüllesztését.
2011-ben
fiatal
értelmiségiekkel
együttműködve
megszerveztük fiatal, dolgozó értelmiségiek konferenciáját
„2011. Utak és tévutak - Reform, piacgazdaság, demokrácia?”
címmel. Később ezen a bázison elindítottuk a Gondolat Klubot.
Sajnálatosan egyik kezdeményezés folytatására sem volt erőnk.
AZ IGAZ SZÓ EREJE
A Munkáspárt az elmúlt négy évben is kiadta A Szabadság
újságot. A lap teljes mértékben saját erővel, saját szellemi
kapacitással készül. Köszönet illeti a lap szerkesztőit, akik
hétről hétre biztosítják a lap kiadását.
A Munkáspárt az elmúlt négy évben megsokszorozta a saját
röplap- és más szóróanyag-kiadását. A párt központja ma már
képes friss anyagokkal segíteni a pártpolitikai akciókat, úgy
országos, mint helyi szinten. Az elmúlt években kialakult a párt
új jelképrendszere, amelyet egyre színvonalasabban jelenítünk
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meg anyagainkon. Ebben a munkában döntő szerepe volt Karacs
Lajosnénak és Kovács Istvánnak.
Előreléptünk a párt belső információs rendszere
fejlesztésében. A KB-tagjai, a megyei elnökök zöme e-mailben
kapja meg a tájékoztató anyagokat. A rendszeres megyei elnöki
értekezleteken részletes tájékoztatást adunk a párt életéről. A
gond az, hogy az információk jelentős része késve jut a többi
aktivistához és a tagsághoz, vagy egyáltalán nem jut el. Minden
párttagnak ismernie kell a párt politikáját. Ezt a feladatot közös
erővel kell megoldanunk.
A MODERN TECHNIKÁT A TŐKE ELLENI HARC
SZOLGÁLATÁRA!
A Munkáspártnak a fejlett tőkés társadalom, az informatika,
a mobil kommunikáció minden eszközét igénybe kell vennie
ahhoz, hogy legyőzze a tőke erőit. Meg kell tanulnunk
hasznosítani e vívmányokat az információáramlás gyorsítására,
a hozzánk közel álló erők megtalálására és összefogására, egy
új baloldali értékrendszer, dolgozói kultúra terjesztésére.
2014 végétől önálló munkacsoport végzi a munkát
függetlenített munkatársakkal. A munkacsoport feladata a
párt kiadványainak, propaganda anyagainak megtervezése és
kiadása.
A Munkáspártnak régóta van internetes megjelenése, viszont
csak 2010-ben kezdtük el módszeresen és tudatosan használni.
2010 előtt napi 80-100 látogatója volt csak az oldalunknak. A
honlapváltásnak, valamint a tagságban, szimpatizánsi körben
való népszerűsítésnek köszönhetően ez a szám folyamatosan
nőtt. Mára normál hétköznapokban napi 5-6 ezer látogatónk
van, kiemelt időszakban (mikor a média is nagyobb figyelemmel
kíséri munkánkat) felment a napi látogatók száma 10-15 ezerre,
de volt kiugró 20 ezres szám is.
A honlapunk nagy látogatottságát köszönhetjük még a 2012
áprilisában először jelentkező MiTi-nek. Ez a napi több hírrel
jelentkező új forma kedveltté vált. 2012 óta több mint 2500 cikk
jelent meg. Ezeket a cikkeket meg lehet osztani a facebook-

TÜNTETÜNK AZ ELESETTEK ÉRDEKEIÉRT
on, melyet nem csak mi magunk végzünk, hanem oldalunkat
látogató szimpatizánsaink is. Mára a cikkeket átlagban több
mint 250 ember osztja meg a facebookon, aminek köszönhető,
hogy egyre látogatottabb a honlapunk, és egyre többen lájkolják
facebook oldalunkat is.
A facebookon szinte a kezdetektől fogva jelen voltunk.
A 2013-as évben kezdtük el az egységes megjelenést, az
úgynevezett borítókép egységes megjelenésében ma 24 óra
alatt közel 300 ember vesz részt. Ami azt jelenti, hogy a párt,
a szimpatizánsaink egyre gyorsabban reagálnak, úgy, hogy
nem kérjük a borítókép cseréjét, hanem a központi megjelenést
követően számukra érthető, és világos feladat, hogy a saját
felületükön is cserélik.
A 2014 választási időszakban kisfilmeket jelentettünk meg,
ezek közül kettő volt nagyon népszerű: Kádár János beszélt
az emberekhez egy animált videóban, valamint a kalapácsos
emberünk szólalt meg és integetett, felhívva a Munkáspártra a
figyelmet. Ezt a két videót százezrek látták, és még a média is
foglalkozott vele.
A FIATALÍTÁS, A PÁRTÉPÍTÉS DÖNTŐ FELADAT

GÁL FERENC BÉKÉS MEGYEI ELNÖK FIGYEL A HELYIEKRE

A Munkáspárt országos párt. Ugyanakkor igaz, hogy nem
minden megyében van szervezetünk, és több helyütt gyenge
lábakon állunk.
A pártépítés, új párttagok megnyerése a párt egyik
legfontosabb feladata. A legtöbb helyen az új felvételek nem
ellensúlyozzák az elhalálozók számát. Az elmúlt négy évben azt
tapasztaljuk, hogy nő az érdeklődés a Munkáspárt iránt. Széles
tömegek kezdik érezni és felismerni a tőkés rendszerváltás
következményeit. A 30-40 éves nemzedékekben egyre többen
értik meg, hogy rosszabbul élnek, mint szüleik. A Munkáspárt
szavazóbázisa is fokozatosan változik, kiegészül. Szavazóink
között erőteljesen jelen vannak a 40-es, 50-es éveikben járók.
Az idősek mellé, néhol helyébe fiatalabbak léptek.
A pártépítés egészében véve azonban továbbra is véletlenszerű.
A 22. kongresszuson bevezettük az ajánlás intézményét az új
felvételeknél. Legtöbb helyütt ez még formálisan sem működik.
A jelentkezők módszeres felkészítésére, nevelésére pedig alig
van példa. A Központi Alapszervezet létrehozása segített
valamennyit a pártszervezésben olyan területeken, ahol nincs
szervezetünk, de még itt is sok a megoldatlan feladat.
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EGYÜTTMŰKÖDÜNK EGY ÚJ VILÁG
MEGTEREMTÉSÉBEN

Üdvözöljük a háború megakadályozására, a béke megteremtésére irányuló erőfeszítéseket. Mind Magyarországnak, mind
Belarusznak az az érdeke, hogy Ukrajnában elhallgassanak a fegyverek, és békés, kölcsönösen előnyös együttműködés
legyen az Európai Unió és Oroszország között – jelentette ki Minszkben a Magyar Munkáspárt és a Belarusz Kommunista
Párt (BKP) vezetője.
Thürmer Gyula és Igor Karpenko véleményt cseréltek a két
párt feladatairól. A mintegy 6300 főt számláló BKP fontos
politikai tényező. A belarusz parlamentben hat képviselővel
rendelkeznek, és számos állami és önkormányzati tisztséget
is betöltenek képviselőik. Mintegy kétezer példányban jelenik
meg hetilapjuk, a „Kommunyiszt Belaruszi”, és igen aktívak
az Interneten is. Jönnek a fiatalok, újságolta örömmel a BKP
vezetője. A párttagság 10 százaléka 30 évnél fiatalabb – tette
hozzá Nyikolaj Volovics, a BKP KB ifjúságpolitikai titkára.
Most folyik a párt ifjúsági szervezetének létrehozása. Sokáig
gondolkodtunk, hogy mikor és hogyan kell létrehozni, de most
elég erősnek érezzük magunkat. Jönnek a fiatalok, s éppen
ezért nagyon nagy feladat a párttagság politikai és elméleti
felkészítése, rendszeres oktatása és képzése.
Az idei a választás éve, hiszen 2015 novemberében sor
kerül a köztársasági elnökválasztásra. A kommunisták idei
rendkívüli kongresszusa foglal majd állást a párt választási
politikájáról, de nem kétséges, hogy Alekszander Lukasenko
elnök újraválasztását fogják támogatni. Sok tekintetben az
elnök határozott magatartásának és az elmúlt években folytatott
politikának köszönhető, mondja Igor Karpenko, hogy Belarusz

túlélte a tavaly decemberi válságot. Az Oroszország elleni
szankciók, az orosz gazdaság nehézségei kihatnak Belaruszra
is, de a neheze már elmúlt.
Thürmer Gyula kijelentette, hogy a Munkáspárt mindig
is támogatta az önálló, független, demokratikus Belarusz
fejlesztésének politikáját, amelyet Lukasenko elnök képvisel.
Az eredmények önmagukért beszélnek. Belarusz megőrizte
állami tulajdonban alapvető termelő erőit, miközben számos
területen fejlesztette a magángazdaságot. A megtermelt
jövedelem elosztásánál alapvető az emberek érdeke. Ezért
is jut több egészségügyre, oktatásra, sportra. A Munkáspárt
elnöke aláhúzta, hogy a Munkáspárt mindig is következetesen
támogatta a magyar-belarusz kapcsolatok fejlődését.
Thürmer Gyula és Igor Karpenko megállapodtak, hogy
tovább erősítik a két párt kapcsolatait. Megemlékeznek a fasizmus feletti győzelem 70. évfordulójáról, Magyarország felszabadulásának 70. évfordulójáról. Együttműködnek a kommunista és munkáspártok nemzetközi fórumain. Elősegítik
a magyar és a belarusz nép közötti kapcsolatok fejlődését.
Együttműködünk egy új világ megteremtésében – jelentette ki
a két párt vezetője.

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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ATHÉN: FIZESSENEK A NÉMETEK!
GÖRÖGORSZÁG KÁRTÉRÍTÉST KÖVETEL
A II. VILÁGHÁBORÚS MEGSZÁLLÁSÉRT
Nem csak a nemzetközi hitelezők
által elvárt, jórészt Németország által
erőltetett megszorítások okoznak
viszályt Athén és Berlin kapcsolatában:
a görög kormány az utóbbi napokban
ismét elővette a második világháborús
német jóvátétel kérdését.
Athén
történelmi
kötelessége
„a
népünk, a történelem és minden európai
előtt, aki a nácizmus ellen harcolt
és vérét áldozta”, hogy kártérítést
követeljen Németországtól a második
világháborúban okozott károkért. Jánisz
Varufakisz pénzügyminiszter a múlt
héten Berlinben is felhozta a kérdést,
egy sajtótájékoztatón nyíltan beszélt a
nácizmusról, egy tévéinterjúban pedig
azt ecsetelte, hogy a weimari köztársaság
gazdasági gondjai hogyan ágyaztak meg
Adolf Hitler hatalomra jutásának. Athén
szerint Berlin mintegy 162 milliárd
euróval, azaz a 315 milliárd eurós görög
államadósság nagyjából felét kitevő
összeggel tartozik Athénnak. Ez az
összeg két részből áll össze: egyrészt
a nácik brutális négyéves (1941-1945)
megszállása alatt okozott károkból,
másrészt egy 476 millió akkori német
márkás hitelből. A hitelnyújtásra 1942ben a német megszállók kényszerítették
rá a görög jegybankot, de a pénzt
nem fizették vissza. 2012-ben a német

parlament
alsóházában
bemutatott
jelentés 8,25 milliárd akkori dollárra
taksálta a kölcsön összegét, de a görögök
szerint a tétel 11 milliárd euróra rúg.
Németország mindazonáltal azzal érvel,
hogy nemzetközi jogi szempontból nincs
fizetési kötelezettsége. Ezt hangoztatta
Joachim Gauck német elnök is tavalyi
athéni látogatásán: bár bűnbocsánatot
kért a görögöktől a szörnyű náci
tettekért, azt mondta, a jogi kapuk már
lezárultak a kártérítés előtt. A berlini
pénzügyminisztérium szóvivője pedig
nemrég úgy fogalmazott, hogy 70 évvel
a második világháború után a jóvátétel
kérdése elvesztette legitimitását. 1953ban a londoni adósságkonferencián
egyebek mellett arról állapodtak meg

LENGYEL TÖRTÉNELEMHAMISÍTÁS
Lengyel-orosz diplomáciai vitát robbantott ki, hogy Lengyelország nagyszabású
nemzetközi konferenciával akar megemlékezni a második világháború
befejezésének 70. évfordulójáról. A május 8-9-re tervezett konferencia
megszervezésének szándékát Bronislaw Komorowski lengyel elnök már korábban
jelezte a Gazeta Wyborcza című napilapnak adott interjúban. Azt mondta,
európai uniós államfőket is meghív az eseményre. Az időzítés oka világos: minél
kevesebben vegyenek részt a május 9-ei moszkvai győzelmi ünnepségen. Grzegorz
Schetyna lengyel külügyminiszter interjújában azt mondta, nem természetes,
hogy a háború befejezéséről ott emlékeznek meg, ahol elkezdődött, de - mint
fogalmazott - túl könnyen hozzászoktunk ahhoz, hogy „Moszkva, és például nem
London vagy Berlin – ami még természetesebb lenne - az a hely, ahol a háborús
műveletek befejezéséről megemlékezünk”. Schetyna nyilatkozata után Grigorij
Karaszin orosz külügyminiszter-helyettes kijelentette, Schetyna megkérdőjelezi
a második világháború kimenetelét, valamint a Szovjetunió győztes szerepét, és
ezzel szégyent hoz önmagára és az egész lengyel diplomáciára.

a felek, hogy a második világháborús
német jóvátétel kérdését egy formális
békeszerződés megkötéséig elhalasztják.
A békeszerződés Németország felosztása
miatt nem jöhetett létre. A még mindig
válságos gazdasági helyzetben lévő
németek Londonban korábbi és egyéb
adósságaikra is jelentős könnyítést
kaptak. Ezt elsősorban az Egyesült
Államok szorgalmazta, mert miközben
a franciák és a britek még tartottak a
német megerősödés jelentette esetleges
veszélyektől, Washington úgy látta, hogy
csak egy erős és prosperáló NyugatNémetország tud ellenállni a „kommunista fenyegetésnek”. Az adósságkönnyítés
gazdaságtörténészek szerint hatalmas
szerepet játszott a következő évtizedek
német gazdasági csodájában. Eddig több
magánvádas bírósági eljárást is indítottak
a náci bűnök, elsősorban az 1944-ben
Distomo településen elkövetett mészárlás
áldozatainak leszármazottjai. 1997-ben
egy görög bíróság 29 millió euróval
egyenértékű kártérítést ítélt meg a négy
felperesnek, de a büntetés végrehajtását
nem tudták kieszközölni. A jelenlegi,
„radikális baloldali” Sziriza vezette görög
kormány a kártérítést természetesen csak
propaganda-eszköznek tekinti, vezető
politikusai elszólták magukat, hogy
ez az Európai Unió és NATO keretein
belül a szövetségi szerződések miatt
elképzelhetetlen, és még alkupozíciónak
sem használható Berlinnel szemben.
Az EU-ból és NATO-ból való kilépést
egyedül a Görög Kommunista Párt
(KKE) követeli.

VESZPRÉM JÖVŐJE
KÖZÖS ÜGYÜNK
MIT KÍVÁN TENNI A MUNKÁSPÁRT VESZPRÉMÉRT?

BIZTOS MUNKÁT,
BIZTOS
JÖVEDELMET,
BIZTOS JÖVŐT
MINDENKINEK!
F Veszprém legyen a kultúra, a tudomány, a kutatás-fejlesztés, az oktatás, az idegenforgalom városa!
F Az oktatásba, az egészségügybe kell a mostaninál sokkal több pénzt fektetni,
a GDP legalább 10-10 százalékát. Jó és ingyenes ellátást mindenkinek!

F A K+F kiadásokat a GDP minimum 3 százalékára kellene emelni,
e nélkül nem előre, hanem hátrafelé fogunk menni.

F Veszprémnek több jó szállodára és szórakozási lehetőségre van szüksége.
F Több uszodára, atlétikai pályára, TRX-termekre lenne szükség.
A környék kiváló az airsoft és más hasonló harci sportok űzésére.

F Veszprémben sok jó étterem és kávézó van, de ugyanez nem mondható el a környező településekről. Minden
eszközzel segíteni kell a mikro- és kisvállalkozásokat. Alacsonyabb és kiszámítható adókat és közterheket!

F Fontos lenne az egyház és az önkormányzatok együttműködése a térség egyházi emlékhelyeinek

megismertetésére, Veszprém és Zirc jobb összekapcsolására. Herendre is méltatlanul kevés ember jut el.

F A fiataloknak megfelelő képzést kell adni, és megfelelő életkörülményeket kell nekik teremteni.

A Munkáspárt szerint az oktatásnak ingyenesnek kell lennie, s így nem csak azok érvényesülhetnek, akiknek
pénzük van, hanem minden tehetséges fiatal.

F Helyre kell állítani a szakmunkásképzés tekintélyét és intézményeit.
F Állami és önkormányzati ösztöndíjakkal is ösztönöznénk a fiatalokat, hogy itt telepedjenek le.
Az itt letelepülő és tartósan itt dolgozó fiatalok számára kedvezményesen és rövid idő alatt lakást biztosítanánk.
F Veszprémben és a térségben több bérlakást kell építeni, amire egy széles állami lakásépítési program
lehetőséget adna. Évi 30-40 ezer bérlakás országosan, ennek egy részét a térségben!

F A falvakban segíteni kell a fiatalok megtelepedését.

Az elhagyott, lakatlan épületeket az állam és az önkormányzat újítsa fel, és adja a fiataloknak.

F Ingyenes Internetet!
F Tisztességes, becsületes közéletet országosan is, Veszprémben is!

