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BIZTOS MUNKÁT,
BIZTOS JÖVEDELMET,
BIZTOS MEGÉLHETÉST!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
PUTYIN BUDAPESTEN:
FONTOS ESEMÉNY
Magyarország fogadta az orosz elnököt.
Nézőpont kérdése, hogy jól vagy rosszul.
Szerintem lehetett volna jobban. Varga
Mihály gazdasági miniszter pár órával
Putyin elnök érkezése előtt a rádióban
szépen elmagyarázta, hogy az orosz
szankciók érintik Magyarországot. Az
az érdekünk, hogy a Richter, a MOL,
az OTP továbbra is bent maradjon az
orosz piacon, s bent maradhassunk az
orosz építőipari üzletekben is, s persze
nem utolsó sorban a mezőgazdasági
exportunk ne kerüljön padlóra. Nem
mondta, de érezhető, hogy valami
ilyesmiket akarnak Putyinnál kibulizni.
Normális ésszel azt gondolná az ember,
hogy a kormány ilyenkor gesztusokat
tesz. Végül is mi akarunk valamit, ami az
oroszoknál van. Ehhez képest napokkal
a látogatás előtt még a kormánysajtó
is azon nyavalygott, hogy a látogatás
jobban kell az oroszoknak, mint nekünk.
Orbán és miniszterei pedig hosszú
magyarázkodásba kezdtek, mondván,
hogy Putyin elnököt a gázszállítások,
az energiabiztonság, a kereskedelem
élénkítése miatt kell fogadni.
A látogatás programján az utolsó
percig vitatkoztak az orosz féllel. Lehetne
gesztusokat tenni, de nem tesznek.
Mindjárt itt van a Fiumei úti szovjet
sírok ügye. Világos, hogy Putyin elmegy
a sírokhoz. Részben azért, mert ebben
az évben ünneplik a fasizmus feletti
győzelem 70. évfordulóját. Részben
pedig azért, mert végül is több, mint
ötezer katonájuk van itt eltemetve. A ma
élő orosz emberek tartoznak nekik.
És a ma élő magyar emberek?

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.
Ki szabadította fel Magyarországot
a fasizmus alól 70 esztendeje? Az
amerikaiak? Vagy netán a németek? Miért
nem kísérte el Orbán, vagy legalább Áder
az orosz elnököt, és miért nem hajtottak
együtt fejet? Miért nem szólt Orbán egy
szót sem erről a záró sajtótájékoztatón,
amikor tudja, hogy ez fontos Putyinnak?
És nekünk is az lenne.
Putyin számára egy csomó útvonalat
jelöltek ki, köztük dunai hidakat is. Orosz
zászlót az egész városban nem lehetett
látni. Amikor megkérdezik, hogy miért
nem, jött a csacsika válasz: ez csak egy
munkalátogatás.
Valóban csak egy munkalátogatás?
Valóban csak arról lenne szó, hogy
lesz-e megállapodás a gázügyben?
Vagy többről? Melyikünk nem veszi
észre, hogy Európa és Oroszország
a háború szélén áll? Miért nem
akarjuk megérteni, hogy Oroszország
elnökének látogatása akkor is fontos
esemény lenne, ha nem állapodnának
meg egyetlen gazdasági ügyről sem?
Azért, mert vannak fontosabb ügyek.
Az európai történelem nagy tanulsága
az, hogy Európa akkor van békében
és biztonságban, ha Európa nyugati
része és mindenekelőtt Németország és
Oroszország együttműködik egymással.
A magyar történelem tanulsága pedig
az, hogy biztosan veszítünk, ha
valamelyik európai hatalom oldalán
konfliktusba, netán háborúba keveredünk
Oroszországgal.
Orbán a közös sajtótájékoztatón arról
beszélt, hogy Oroszországot nem lehet
kitaszítani Európából. Tárgyalásra és
együttműködésre van szükség. És főleg
békére. Minden szava igaz.
De vajon a szavak elegendőek-e?

Orbán dicséri a minszki megállapodásokat, miközben tudjuk: Minszk ide
vagy oda, még nem vagyunk bebiztosítva
a háború ellen. A politikusok ugyan
fegyverszünetről állapodtak meg, de
a katonák tovább csinálják a maguk
dolgát. A NATO katonai előkészületeit
senki sem állította le, sőt Magyarország
területén most fog megjelenni a NATO
csapatok egy törzse.
Lavrov
orosz
külügyminiszter
jóval Putyin útja előtt közölte Szijjártó
külügyminiszterrel
az
oroszok
keretfeltételeit. Nem kérik, hogy a
magyar kormány hitet váltson, vagyis a
jó magyar-orosz viszonyért cserébe nem
kell kilépni se az EU-ból, se a NATOból. Ha annyira jól érzitek ott magatokat,
maradjatok! De ne legyetek pápább a
pápánál! A magyar kormány azonban
megszavazta az EU-szankciókat, sőt a
NATO katonai lépéseit is, bár tény, hogy
kint az utcán ezerrel nyomjuk, hogy a
szankciókkal saját lábunkba lövünk,
és béke kell. Vajon elegendő-e ma az,
hogy csak kibeszélünk a NATO-ból és
az EU-ból, de közben kiállunk az EU és
a NATO döntései mellett? Elegendő-e a
békéről beszélni, miközben Poroshenkot
támogatjuk?
Rosszul, primitíven, provinciálisan
viselkedett a magyar szocliberális
ellenzék. A Femen nőjogi szervezet
félmeztelen aktivistájának tüntetése
még bájosnak is tűnhet, de amikor a
Párbeszéd Magyarországért aktivistái a
Lánchídra írják ki, hogy „Paks 2 Kösz
nem!”, vagy amikor Gulyás Márton, a
Humán Platform aktivistája kiáltott fel,
hogy „Putyin: nyet! – Európa: igen!”,
elgondolkodik az ember: tényleg itt tart a
magyar értelmiségi ellenzék? Ők akarják
Magyarországot kormányozni?
Vlagyimir Putyin orosz elnök
látogatása fontos esemény. Aki komolyan
veszi a magyar nép alapvető érdekét,
a békét, nem válthatja az államfői
látogatást politikai aprópénzzé, nem
használhatja kicsinyes pártérdekekre.
Mi, a Munkáspárt komolyan vesszük.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Magyarországon már a munkaerőpiaci részvétel sem véd meg
a nélkülözéstől, az adózók fele él ugyanis a létminimum alatt.
A jövedelem egyértelműen a felső sávoknál koncentrálódik, a
felső tíz százalék tett szert a jövedelem 36 százalékára 2013ban. Eközben az alsó sávba tartozó 740 ezer ember pedig
kevesebb, mint két százalékot birtokolt. A létminimum alatt
élők köre pedig mára 2,2 milliós, vagyis az összes szja-bevalló
(munkavállaló, egyéni vállalkozó) fele ide tartozik.
Munkáspárt: Nem először mondjuk, nem utoljára: az egykulcsos
adózási rendszer úgy igazságtalan, ahogy van. Akinek több
jövedelme van, fizessen többet, a szupergazdagok pedig a
vagyonukkal való elszámolás után arányosan is osztozzanak
a lakosság terheiben. S miért csak az elszámolás után? Mert
az itt-ott rejtegetett vagyonok is részei ennek. Amit elloptak,
adják szépen vissza. Ha így lenne, látványosan csökkenne a
költségvetési hiány, s talán még azoknak is jutna a közösből,
akiknek tényleg szüksége lenne rá.
2. Megint tüntettek a helyi szocialisták és civilek a nagykanizsai
kórház megmentéséért. Szerintük osztályok szűnhetnek meg,
és kerülhetnek át a központi intézménybe. Azt mondják: a
kormány az „egy megyében egy kórház” elvet követi, így –
szerintük – a várost hátrányosan érinthetik az átalakítások.
Munkáspárt: Az MSZP annak idején privatizálni akarta a
kórházakat. A Fidesz nem privatizál, csak leépíti őket.
A végeredmény mindkét esetben ugyanaz. Aki gyógyulni
akar, előbb-utóbb valamelyik magánrendelőben köt ki.
A Munkáspárt mást akar: az egészségügy az állam feladata
legyen, és költsük a GDP legalább 10 százalékát erre!
3. A Keleti pályaudvaron kapták el a múlt héten Veress Áront, a
Fidesz ifjúsági tagozatának elnökét, amint hamis pénzt próbált
váltani. Veress a rendőrök elől elfutott, de elkapták, majd a
lakásán kilencmillió forintnyi hamis százeuróst találtak.
Munkáspárt: Tulajdonképp mindegy is, hogy melyik parlamenti
pártról beszélünk, ezek a kisstílű tolvajok időről időre előkerülnek
itt is, ott is. A baj csak az, hogy egy ideje megint másról sem
hallani, mint a kormánypárt prominenseinek húzásairól, látványos
gazdagodásáról. S megint csak nem az a baj, hogy hallani erről,
főleg annak fényében, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Az a baj,
hogy ezek az esetek léteznek, megtörténnek. Büntetlenül.
4. A pápai állam gazdasági működésének nemcsak a
hatékonyságot, hanem a becsületességet is szem előtt kell
tartania – mondta egy interjúban George Pell bíboros, a
vatikáni pénzügyi csúcsminisztériumnak számító Gazdasági
Titkárság elnöke, aki már 1,4 milliárd eurót „talált”, amelyet
a vatikáni hivatalok nem tüntettek fel saját mérlegükben.
„Hogy világosan fogalmazzak: nem szabad lopni és nem
szabad pazarolni a pénzt” – hangsúlyozta. Hozzátette: „Ha

jól végezzük a munkánkat, több pénz marad az egyháznak
feladatai elvégzésére, a szegények és a szenvedők segítésére.”
Munkáspárt: Hogy milyen igaza van! Lehet, hogy a magyar
politikusoknak is üzen?
5. Az orvosi kamara szerint hiba volt a betegszállítás kiszervezése az
Országos Mentőszolgálattól. Az egészségügyben dolgozók anyagi
problémáit 10 milliárd forintból rendezni lehetne szerintük.
Munkáspárt: Miközben késésben vagyunk számtalan uniós
finanszírozású állami projekttel, úgy 500-1000 milliárd forint
értékben, szinte érthetetlen, erre az egyszerű, ám roppant
érthető felhívásra miért nem figyel senki? Talán, mert a sok
százmilliárd eltapsolása mellett nem tűnik fel ez a tétel?!
Az egészségügyi dolgozók alulfizetettek, túlterheltek, a
munkakörülményeiket pedig – sajnos – mindannyian ismerjük.
De egyszerűbb volt „valakiknek” emberéletek árán gazdagodni
a mentők kiszervezésével, a kórházak „racionalizálásával”,
semhogy az ő égető problémáikat orvosolják.
6. Miközben Orbán Viktor kedden Vlagyimir Putyin fogadására
készült, Colleen Bell amerikai nagykövet ebédet adott a NATOtagok képviselőinek. A rendezvény díszvendége Mykhailo
Yunger, a magyarországi ukrán nagykövetség ügyvivője volt.
Az eseményen az ukrán-orosz konfliktust vitatták meg.
Munkáspárt: Nem, az amerikaiak még véletlenül sem kívánnak
Magyarország belügyeibe beavatkozni… Itt a csinos
nagykövet, mosolyog is bájosan, a minden lében kanál
Goodfriend szépen hazakullogott. Lesz is már partneri
viszony, együttműködés, közös érdekek mentén! Ja, mégsem.
Az USA nagykövete gesztusával ismét világosan tudatta:
barátkozhatnak a magyarok az oroszokkal, de az csak az
oroszlán bajszának húzogatása. Nekik Ukrajna kell, szőröstőlbőröstől, bármennyi európai vér árán. Persze, hogy ukrán volt
a díszvendég! Putyinnak is elmondják majd egyszer, talán
még nevet is rajta. De az üzenet az üzenet: az amerikaiak nem
kedvelik a „kilengőket”. Vagy diktálnak, vagy..?
7. A magyar-orosz hosszútávú gáztárgyalásokon részt kellene
vennie az Európai Unió képviselőjének is, mivel az unió azon
dolgozik, hogy integrálja a tagországok energiapiacát – mondta
Maros Sefcovic energiaügyi EU-biztos.
Munkáspárt: Többször elolvastuk a hírt, mégis tisztán látjuk, itt
konkrétan magyar-orosz tárgyalásokról beszélünk. Nem EUorosz tárgyalásokról, amik nem is lenne rossz, ha lennének.
Sefcovic úr vagy nagyon kíváncsi ember, vagy nem mennek
jól az EU energiaügyi tárgyalásai, de a felvetés – ha nem
szánalmas – roppant sértő. Mintha mostanában nagyon sokan
szeretnének uralkodni kívülről kicsi hazánkban. Nos, azt nem
kellene megvárnunk!
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A SIKERÉRT MEG KELL DOLGOZNI
FILEMON KRISTÓF, A MUNKÁSPÁRT TAPOLCAI-AJKAI
KÉPVISELŐ-JELÖLTJE A POLITIKAI NEMZEDÉKVÁLTÁSRÓL,
A MARATONI GYALOGLÁSRÓL, A NYELVTUDÁSRÓL

A közelmúltbeli újpesti választásokon egy 25 éves lány képviselte a Munkáspártot. Február 22-én Veszprémben egy 20 éves
egyetemista indult a Munkáspárt színeiben. Most Veszprém megye 03. számú egyéni választókerületében ismét egy 20 éves,
tehetséges egyetemista, Filemon Kristóf indul. Őt kérdeztük február 16-án, amikor hivatalosan is bejelentették indulását.
– A tapolcai sajtótájékoztatón az újságírók mindjárt azt
kérdezték, hogy miként kötődik Tapolcához, Ajkához és a
környező településekhez. Nos, mit válaszolt?
– Szeretem a Balaton vidékét, de nem vagyok idevalósi.
Szolnokon születtem, ott is élek. A magyar parlamentnek
nem az a baja, hogy az egyes megyék nincsenek képviselve.
A megyék képviselői ott vannak. A parlament baja az, hogy a
dolgozó ember, a pályakezdő fiatal, a kisnyugdíjas, a társadalom
szegényebb rétegei nincsenek képviselve. A szegény ugyanúgy
szegény Tapolcán, mint ahogyan Szegeden, Győrben, Sopronban.
A nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek, a diákoknak
ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenézniük. A Magyar
Munkáspárt az egyetlen párt, amelyik képes felemelni a szavát
azért, hogy az ő gondjaikra megoldást találjunk.
– És mi az a megoldás? Mit javasol Ön a térség lakóinak?
– Biztos munkát, biztos jövedelmet, biztos megélhetést
mindenkinek! Nézze, édesanyám pedagógus, nem vet fel
bennünket a pénz. Az egyetemet el akarom végezni, ez
komoly családi beruházás. Utána dolgozni szeretnék, de nem
közmunkában, hanem valóságos munkahelyen, és úgy, hogy ne
fenyegessen percenként a munkanélküliség. Biztos jövedelem
is kell, mert miből tudnék lakást venni, családot alapítani.
Szerintem ezek közös problémák. A Munkáspárt programja

világos, és én személy szerint is érdekelve vagyok abban, hogy
meg is valósuljon.
– Ön fiatal kora ellenére a politikában már nem kezdő. Ugye,
van választási tapasztalata is?
– Igen, a választási tűzkeresztségen már átestem Jászberényben
a tavalyi országgyűlési választásokon. Az ősszel pedig Szolnok
városában indulhattam a Munkáspárt polgármester-jelöltjeként.
Mit tapasztalt a választásokon?
A Munkáspárt elfogadott párttá vált. Ahogyan elnökünk
mondja, ma már sehonnan sem zavarnak el bennünket, sőt jól
fogadnak. Az emberek többsége érzi, tudja, hogy igazunk van.
Ugyanakkor az is igaz, hogy még kevesen szavaznak ránk. De
ez változni fog.
– Milyen érzés huszonéves jelöltnek lenni?
– Nagy megtiszteltetés, hogy a Magyar Munkáspárt jelöltje
lehetek. Az emberek pedig szívesen fogadják, hogy fiatalok
indulnak. Ráadásul olyan fiatalok, akik nem a társadalom
gazdag családjaiból jönnek. Nézze, bennünket nem terhelnek
az elmúlt 25 év bűnei, nincsenek előítéleteink, nem
korrumpálódtunk! Ugyanakkor tudjuk, hogy az emberek
többségének mi a gondja. Ez a mi erőnk! Én is úgy gondolom,
hogy a politikai életben szociális és nemzedéki váltásnak kell
végbemennie. Elég az eddigi hivatásos bérpolitikusokból!

INTERJÚ

Jöjjenek a fiatalok, akik szolgálatnak, és nem pénzszerzésnek
tekintik a képviselőséget!
– Az egyetemen mit tanul?
– A Nemzetközi Kapcsolatok szakon tanulok, mindent, ami a
nemzetközi kapcsolatokkal összefügg. Mindent angol nyelven tanulunk a diplomácia-történettől kezdve a jogon át a statisztikáig.
– Ezek szerint Önnek nem lesz gondja a nyelvvizsgával?
– Az angol, úgymond, kötelező munkanyelv, ebből nem
fogadják el a nyelvvizsgát. Két másik nyelvből kell vizsgáznom.
Most olaszul tanulok, és az oroszt szeretném még mellé venni.
Szóval, bízom benne, hogy nem lesz gond a nyelvvizsgákkal.
Szeretem is az idegen nyelveket. Nem csupán a munkához
kellenek, az életet is szebbé, gazdagabbá teszik.
– Ön ingázik Szolnok és Budapest között, most még Tapolca
is hozzájön. Jut egyáltalán ideje sportra, kikapcsolódásra,
hobbikra?
– Kell, hogy jusson! Az egyetemen is van kötelező sportfoglalkozás, de ettől függetlenül hetente többször edzőterembe járok.
Ha pedig más nem jön össze, akkor gyalog járok a városban. A
tervem az, hogy a maratoni futás 42 kilométerét gyalog meg
tudjam tenni. Futni nem szeretek, de az intenzív gyaloglás fog
menni. Hobbiként érdekel a numizmatika, az érem-és pénzgyűjtés. Különösen a szocializmus korszakának pénzeit kedvelem.
– A maraton valóban 42 kilométer, és nagyon hosszúnak tűnik.
De Önnek a politikai maratonit is végig kell mennie, és a célig
itt is elég hosszú az út. Vagy tud valami receptet?
– Hosszú az út, de nem lehetetlen. Recept nincs. Mindkettőért
meg kell dolgozni, közös munkával, fegyelmezetten. És
sikerülni fog, az egyik is, a másik is.
– Mit vár a következő napoktól?
– Február 23-án kézhez kapjuk az ajánlóíveket, és elkezdjük
gyűjteni az ajánlásokat. A munka nagy részét budapesti, Fejér
megyei és Nógrád megyei elvtársaink végzik, amit előre is
köszönök. Jó ilyen csapatban dolgozni. Természetesen én is ott
leszek mindig, amikor csak tudok. Ha meglesz az 500 érvényes
ajánlás, elkezdjük járni a térség településeit. Szeretnék sok
embert személyesen is megismerni, és személyesen meggyőzni
arról, hogy érdemes a Munkáspártra szavazni.
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FILEMON KRISTÓF,
A MUNKÁSPÁRT JELÖLTJE
VESZPRÉM MEGYE
03. SZÁMÚ EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN

1995-ben született, egyetemi hallgató.
Szolnokon, a Varga Katalin Gimnáziumban végzett kitűnő
eredménnyel.
Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi
Kapcsolatok szak hallgatója.
A Munkáspárt tagja.
Elérhetősége: filemon.kristof@munkaspart.hu

A Szabadság a Te újságod!
Vásárold, terjeszd, támogasd!
Mi megírjuk azt, amit mások elhallgatnak!
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MUNKÁSPÁRT

ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!

„Erős Munkáspártot!” lesz a címe a párt feladatait összefoglaló
kongresszusi dokumentumnak. Döntő szakaszába érkezett
a 26. kongresszus előkészítése, emelte ki Thürmer Gyula a
Központi Bizottság múlt szombati ülésén. A dokumentumok
elkészültek, a tagsági értekezleteken megismertük tagjaink
előzetes véleményét. A megyei értekezleteken megkezdődött
az új vezetőségek megválasztása. Március 28-án elkezdheti
munkáját a párt legfelsőbb fóruma.
A kongresszusi dokumentumok vitájában Benyovszky
Gábor újbudai KB-tag szorgalmazta, hogy tegyük világossá
dokumentáltan is a Munkáspárt és a Jobbik közötti különbséget.
Gulyás László, szolnoki elnök, KB-tag, felvetette, hogy
erőteljesen kell küzdenünk a történelemhamisítás ellen.
Kajli Béla budapesti elnök beszámolt arról, hogy megtörtént a
10 létező régió elnökeinek megválasztása. Zuglónak új elnöke van
Koch János személyében. Önálló régió lett a Kispest-SoroksárPesterzsébet térség, melynek elnökévé Fehérvári Zsoltot
választották. Budapest elnöke utalt arra, hogy nagyon fontos
részt vennünk minden időközi választáson. Így hallathatjuk
hangunkat, így szerezhetnek tapasztalatot szervezeteink, és így
találhatunk új aktivistákat is.
Kalapos Mária Bács-Kiskun megyei elnök javasolta, hogy
a Munkáspárt új programjához készült irányelvek történelmi
részét adjuk ki ismét. Ez az anyag jól hasznosítható a
történelemhamisítók elleni harcban, a fiatalok felvilágosításában.
Tóth Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KB-tag
arról számolt be, hogy Pásku Károly indul Ura községben
a polgármester-választásokon. Meglepően gyorsan ment az
ajánlások összegyűjtése, és a falusi emberek örültek, hogy
megismerhetik a Munkáspártot.

Kerezsi László, kőbányai KB-tag elmondta: maximálisan
egyetért azzal, hogy fegyelmezett munkával, erőink
koncentrálásával képesek vagyunk eredményt elérni. Ezt
mutatta az elmúlt esztendő is, és erre kell alapozni a jövőbeni
munkánkat is.
A Központi Bizottság egyhangú döntéssel jóváhagyta és a
26. kongresszus elé terjeszti a KB beszámolóját. Ugyancsak
teljes egyetértésben jóváhagyta és a 26. kongresszus elé terjeszti
az „Erős Munkáspártot! A Munkáspárt 26. kongresszusának
határozata a Munkáspárt soron következő feladatairól” című
dokumentumot.
***
A Központi Bizottság Kajli Béla és Hajdu József előterjesztése
alapján egyhangúan úgy határozott, hogy a Munkáspárt
elnökének személyére a 26. kongresszuson teendő javaslat,
továbbá a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke és a tagjai
személyére vonatkozó javaslat előkészítése érdekében 5 tagú
jelölést előkészítő bizottságot hoz létre az alábbi összetételben:
Kajli Béla elnök, Bencsik Mihály, Nagy Attila, Gál Ferenc,
Budai Ferenc tagok.
A Központi Bizottság Hajdu József és Kajli Béla előterjesztése
alapján egyhangúan jóváhagyta és a 26. kongresszus elé
terjeszti a Munkáspárt szervezeti szabályzatának módosítására
vonatkozó javaslatot.
A Központi Bizottság Karacs Lajosné alelnök előterjesztése
alapján egyhangú igen szavazattal jóváhagyta a Munkáspárt
2014. évi központi gazdálkodásáról szóló beszámolót és a 2015.
évi központi gazdálkodásának tervét, és döntött a tagdíjfizetés
idei rendjéről is.
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CÉLEGYENESBEN A
VESZPRÉMI KAMPÁNY
A veszprémi időközi választási küzdelem célegyenesbe érkezett. A Munkáspárt
aktivistái elszántan küzdenek, hogy a kampány minél eredményesebben záruljon.
A veszprémiek mellett Frankfurter Zsuzsanna elnökségi tag vezetésével a
nógrádiak, és Kajli Béla budapesti elnök irányításával a budapestiek is ott voltak
Veszprém város piacán, postájánál és a megye kórházánál. Nem csodát tettek,
egyszerűen a párt iránti elkötelezettségük működött. Nyugodt, értelmes szóval
jelezték a választók felé: nem pénzhajhász politikusokra, hanem munkásokra
és fiatalokra van szükség a magyar parlamentben. A Munkáspárt ismételten
bizonyította, hogy élő, dolgozó szervezet, amelyre számíthat az utca embere, a
kisnyugdíjas csakúgy, mint a munkát kereső fiatal.
Mindenütt szembesültünk a helyi problémákkal, Hajmáskéren a lakosok szinte
egy emberként panaszkodtak ellehetetlenített helyzetükre, de a veszprémiek sem
mondtak egy jó szót sem a sorsuk kapcsán. A januári szimpátia ma is tart. A párt
iránti bizalom megerősödött.
Még nem lehet tudni, hogy a Munkáspárt jelöltje, Szentpáli Kolos milyen
eredménnyel zárja ezt a „nagy csatát”. Azt viszont biztosan tudjuk, a párt a
legeredményesebb munkát a kitelepüléssel, az emberek megszólításával végezheti.
Ma Veszprémben, holnap Tapolcán, Ajkán, Sümegen, holnapután meg az általános
országgyűlési képviselő választásnál.
Ez a párt célja, ezt értik az aktivisták, s ezt kell megérteni mindenkinek, aki a
munkást, a dolgozót akarja látni a parlamentben.

FEJÉR MEGYE RÁÉRZETT
A JÖVŐ ÍZÉRE
Folytatódtak a megyei össztagsági
értekezletek. A múlt pénteken a
Munkáspárt Fejér megyei tagsága
összegezte az elmúlt évek tapasztalatait.
Veres Péter megyei elnök beszámolója
után a nagyobb alapszervezetek képviselői
mondták el véleményüket. Berényi Béla
a mindennapi politizálás fontosságát
emelte ki. Tőke László az elmulasztott
dunaújvárosi lehetőségeket elemezte.
Hegedűs Károly is az emberek közötti
folyamatos jelenlétet szorgalmazta. Balogh
Péter elmondta, hogy a kibontakozás
egyetlen útja az aktív munka. Espár István,
a KB tagja is megerősítette, hogy szavak
helyett munkára van szükség.
A Fejér megyei össztagsági értekezlet
támogatta a párt vezetésének elképzeléseit
a következő évek feladataira. A megyei
pártszervezet elnökének ismételten Veres
Péter biztonsági vezetőt választotta meg.
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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. Korábbi számainktól kezdve
közreadjuk a közös gondolkodás főbb eredményeit, ismertetjük a készülő kongresszusi dokumentumokat. Tudjunk
minél többet környezetünkről, döntsünk jól jövőnkről! Mostani számunkban pillantsunk bele a párt nemzetközi
tevékenységébe!
KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSMOZGALOM MA
A nemzetközi kommunista mozgalom helyzete nehezebbé
vált az elmúlt négy évben. A tőkés válság következtében nő a
kommunista pártok támogatottsága, több helyütt a kapitalista
rendszer leváltására képes reális erőként lépnek fel. A tőkés erők
éppen ezért indítottak átfogó politikai és ideológiai támadást a
kommunista mozgalom ellen.
Ennek egyik megnyilvánulása, hogy a kommunista mozgalomban megerősödött a revizionizmus, a marxizmus-leninizmus alapvető tételeinek felülvizsgálatára irányuló törekvés. Ezt
mutatta, hogy a Kommunista és Munkáspártok 15. Nemzetközi
Találkozója 2013-ban Lisszabonban nem tudott közös nyilatkozatot elfogadni. Ez ismétlődött meg a 2014. évi találkozón is.
A Munkáspárt határozottan síkra szállt a marxizmus-leninizmus és a proletárinternacionalizmus eszméi mellett. Küzdöttünk és küzdünk a dolgozó osztályokat félrevezető, leszerelő
kispolgári nézetek, a revizionizmus minden formája ellen.
A nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban ismerik
a Munkáspártot. Becsülik, hogy 25 éve küzdünk. Ismerik a
nehézségeinket, és értékelik, hogy élünk. Tisztelik azt, hogy
mi nem kötöttünk egyezséget a tőkés erőkkel, nem adtuk el
magunkat, mint ahogyan sokan mások tették. A Munkáspártnak
van becsülete és tekintélye a nemzetközi színtéren.
EGYÜTTMŰKÖDÉS VAN, INTERNACIONÁLÉ NINCS
A beszámolási időszakban is aktív részei voltunk a
Kommunista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozóinak.
2011-ben Görögországban, 2012-ben Libanonban, 2013-ban

A GÖRÖG KOMMUNISTA PÁRT NAGYGYŰLÉSE

A MUNKÁSPÁRT KÜLDÖTTSÉGE A CIPRUSI ELNÖKNÉL
Portugáliában, 2014-ben Ecuadorban került sor a találkozóra.
Részt veszünk az európai kommunista pártok évenkénti
találkozóján is, amely ma az európai kommunista pártok
legszélesebb, sokoldalú fóruma. 2013-ban 29 párt létrehozta
a kommunista és munkáspártok Kezdeményezés elnevezésű
szervezetét, amely a pártok tevékenységének szorosabb
összehangolását tűzte ki célul. A Munkáspárt tagja a szervezet
titkárságának.
2009-től, megalakulásától kezdve kivesszük részünket a
Nemzetközi Kommunista Szemle (International Communist
Review) folyóirat munkájában. A lapban rendszeresen jelennek
meg munkáspárti írások.
A külföldi pártoknak óriási tapasztalataik vannak, de
ezeknek csak töredéke jut el hozzánk. Szeretnénk, ha fiataljaink
többet mehetnének a külföldi rendezvényekre. Ebben próbálunk
segíteni, például azzal is, hogy keresünk szponzorokat,
támogatókat. Rengeteg jó anyag van, de ezeket le kellene
fordítani magyarra.
Az elmúlt négy évben a lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk
fenntartani a kétoldalú érintkezést a külföldi pártokkal. A
Munkáspárt hagyományosan jelen van a Belga Munkapárt
évenkénti brüsszeli konferenciáján.
Rendszeres találkozókra kerül sor Cseh- és Morvaország
Kommunista Pártjával. Több alkalommal találkoztunk a
Szlovák KP vezetőivel és a Belarusz KP vezetőivel. 2011ben a Munkáspárt küldöttsége látogatást tett Cipruson az
AKEL pártnál. 2011-ben Szabadkán a Szerb KP-val került sor
felsőszintű megbeszélésre.
2013-ban Athénban találkoztunk a Görög KP vezetésével.
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megalakulásának 90. évfordulójáról.
Megemlékeztünk Mao Cetung születésének 120. évfordulójáról is. Levélváltásra
került sor a Kínai KP főtitkárával.
Rendszeres
kapcsolatot
tartunk
fenn a Koreai Munkapárttal, a Kubai
Kommunista Párttal. Időről-időre érintkezések vannak a Vietnami Kommunista
Párttal.
A párt nemzetközi kapcsolatainak
ápolásában fontos szerepe van Pilajeva
Marina elvtársnőnek, a párt külügyi
felelősének.
TENNIVALÓ VAN BŐVEN

SZLOVÁK, OSZTRÁK, OROSZ VENDÉGEK A 24. KONGRESSZUSON
2013-ban
Moszkvában
felsőszintű
megbeszélésre került sor az Orosz
Föderáció
Kommunista
Pártjának
vezetésével. Részt vettünk az Osztrák
Munkapárt alapító kongresszusán. 2014ben a Német Kommunista Párt vezetőivel
tárgyaltunk Berlinben.

A Munkáspárt szolidaritást vállalt
Szíriával, támogatásáról biztosította
a haladó, antiimperialista, független
Szíria kormányát. Elítélte a Szíria elleni
háborút, Magyarország részvételét a
Szíria elleni akciókban.
Megemlékeztünk a Kínai KP

Továbbra is részt kell vennünk a
munkásmozgalom nemzetközi fórumain, erősíteni a kommunista pártok
internacionalista együttműködését.
Nyelveket
tudó
fiataljainkat,
barátainkat be kell vonni a párt
nemzetközi munkájába, ösztönözni
kell a fiatalok nyelvtanulását. Meg kell
szerveznünk mozgalmunk legfontosabb
dokumentumainak
magyarra
való
fordítását.

A VILÁGBAN BECSÜLIK A MUNKÁSPÁRTOT
VILLÁMINTERJÚ A PÁRT KÜLÜGYI FELELŐSÉVEL

Pilajeva Marina 1948-ban született, újságíró. A moszkvai
Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén japán nyelvet
tanított, majd Magyarországon több lapnál dolgozott.
A csepeli pártvezetőség tagja. 2010 óta a párt külügyi
irodájának vezetője. Több nyelven beszél.
– Ön számos nemzetközi fórumon képviseli a Munkáspártot.
Milyen most az ázsiónk?
– Ismerik a Munkáspártot. Becsülik, hogy 25 éve küzdünk.
Ismerik a nehézségeinket, és értékelik, hogy élünk. Tisztelik
azt, hogy mi nem kötöttünk egyezséget a tőkés erőkkel,
nem adtuk el magunkat, mint ahogyan sokan mások tették.
A Munkáspártnak van becsülete és tekintélye a nemzetközi
szintéren.
– Milyen a mai nemzetközi mozgalom?
– A válság még tart, mindenkinek nehéz, de mindenki keresi

a kiutat. Az 1990-es évek elején mi, a volt szocialista országok
pártjai erősebbek voltunk, mint sok nyugat-európai párt.
Az erőt hoztuk magunkkal a szocialista múltból, a nyugateurópaiak viszont iszonyú válságban voltak. A kelet-európai
pártok azóta részben elvesztették a szocializmusból örökölt
társadalmi bázisukat, részben pedig nem törődtek eleget
a fiatalítással. Tudja, amikor sokan vagyunk, hajlamosak
vagyunk azt hinni, hogy ez mindig így lesz.
Most azt látom, hogy a nyugati pártok egy része jobban
alkalmazkodott a kapitalista válság viszonyaihoz. Képesek
voltak alkalmazkodni a társadalmi bázisuk változásaihoz.
Rengeteg fiatalt látunk a svéd, belga, német, osztrák,
spanyol, török kommunista pártoknál, nem is beszélve görög
barátainkról.
– Ön szerint mit lehetne tenni még ezen a területen?
– Nézze, a külföldi pártoknak óriási tapasztalataik vannak, de
ezeknek csak töredéke jut el hozzánk. A tagjaink ugyanis nem
beszélnek nyelveket, bár fiataljainknál látok némi javulást.
Régen a német volt a munkásmozgalom nyelve, aztán az orosz,
most az angol, és jelentős mértékben a spanyol. Szeretném,
ha fiataljaink többet mehetnének a külföldi rendezvényekre.
Ebben próbálunk segíteni, például azzal is, hogy keresünk
szponzorokat, támogatókat. Rengeteg jó anyag van, de
ezeket le kellene fordítani magyarra. Úgyhogy kérem minden
olvasónkat, aki vállal fordítási munkát, jelentkezzen!
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AMERIKAI VIRTUS
VARSÓNAK KÁRTÉRÍTÉST KELL FIZETNIE A
LENGYEL CIA-BÖRTÖNBEN FOLYT KÍNZÁSOK MIATT
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB)
elutasította a lengyel kormány fellebbezését,
és jogerőre emelte azon ítéletét, amely szerint
Varsó jogsértést követett el az amerikai Központi
Hírszerző Ügynökség (CIA) lengyel területen
folyó kínvallatásainak lehetővé tételével, és emiatt
kárpótolnia kell a CIA két áldozatát.
A júliusban hozott elsőfokú ítéletben a bíróság
megállapította, hogy Lengyelország megsértette
az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatát azzal, hogy
lehetővé tette a CIA számára, hogy lengyel területre
szállítsanak, ott fogva tartsanak és megkínozzanak
két, terrorizmussal gyanúsított személyt. Ezzel
a strasbourgi testület kimondta, hogy Varsó
bűnrészes volt a CIA által elkövetett kínzások során.
Lengyelország azzal érvelt, hogy az EJEB előtti
eljárás sérti a szubszidiaritás elvét, mivel az ügyben
a krakkói ügyészség is vizsgálódik. A szubszidiaritás
elve szerint az eljárásban a nemzeti szerveké az
elsőbbség, nem az európai bíróságé. Keddi döntésével
a bíróság nem fogadta el ezt az érvet.
A CIA kínvallatási módszereiről decemberben
az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága jelentést
tett közzé. Ezt követően Leszek Miller akkori
kormányfő és Aleksander Kwasniewski akkori államfő
elismerték, hogy 2001-ben, az Egyesült Államokat
ért terrortámadások után Varsó egy olyan, „nyugodt
hely előteremtéséről” állapodott meg Washingtonnal,
ahol a CIA „információkat szerezhet meg saját,
együttműködésre kész forrásaitól”. Ugyanakkor azt
állították, arról nem volt tudomásuk, hogy az említett
helyen milyen kínvallatások folytak.
Az EJEB elé került ügyben a 43 éves palesztin Abu
Zubajda és a 49 éves szaúdi Abdul-Rahím al-Nasírí
vádolta meg Varsót. Beadványukban azt állították, hogy
a lengyel hatóságok „az információk teljes birtokában,
szándékosan” tették lehetővé a CIA számára, hogy titkos
lengyel börtönben tartsák őket fogva. A létesítményben
a két férfit többször megkínozták, például a szimulált
vízbefojtás technikájával.
A bíróság pénzbírságra kötelezte Varsót: al-Nasírinak
100 ezer euró, Zubajdának pedig 130 ezer eurót ítélt
meg. A terrorizmussal gyanúsított felpereseket azóta
a Kuba szigetén működő, guantánamói amerikai
haditengerészeti támaszponton létesített börtöntáborban
tartják fogva. Mindkettejüket azzal gyanúsítják, hogy
fontos pozíciót töltöttek be az al-Kaida nemzetközi
terrorhálózatban.
Az Egyesült Államok felelősségét a strasbourgi
testület nem vizsgálta, mivel az kívül esik hatáskörén.
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OROSZORSZÁG
BÉKÉT AKAR UKRAJNÁBAN

Orosz szövegezésű határozatot fogadott el kedden az
ENSZ Biztonsági Tanácsa, amelyben a testület egyhangú
támogatásáról biztosította az európai közvetítéssel létrejött
ukrajnai tűzszüneti megállapodást, és annak betartására
szólította fel az összes felet.
Vlagyimir Putyin Budapesten tárgyalva bejelentette, arra
számít, hogy sikerül érvényt szerezni a kelet-ukrajnai válság
rendezését szolgáló minszki megállapodásoknak, és fontosnak
tartja, hogy mind a kijevi vezetés, mind pedig a felkelők
beleegyeztek a mélyreható alkotmányos reform végrehajtásába.
Putyin hangsúlyozta, hogy a minszki tűzszüneti megállapodás
után jelentős mértékben csökkentek a válságövezetben a harci
cselekmények, a szembenállók „érintkezési vonala mentén”
jelentősen csökkent az összetűzések és kölcsönös támadások
száma. Mint fogalmazott: az ukrajnai rendezés jövőjét illetően
inkább derűlátó, mint borúlátó.
Az orosz államfő reményét fejezte ki, hogy a kijevi
döntéshozók nem fogják gátolni az ott rekedt ukrán katonák
fegyverletételét - „ha már maguk nem képesek ilyen felelős
döntést hozni, és parancsot adni a fegyverletételre” –, és nem

fogják „üldözni” azokat, akik életben akarnak maradni. Putyin
az esetleges amerikai fegyverszállításokra vonatkozó újságírói
kérdésre válaszolva leszögezte: Amerika már szállít fegyvert
a kijevi vezetésnek. Mint fogalmazott: „nincs ebben semmi
szokatlan”. Meggyőződését fejezte ki, hogy „bárki is szállít
bármilyen fegyvert Ukrajnának, attól az áldozatok száma
növekedhet, de az eredmény ugyanaz lesz, mint most”. Az
orosz elnök szerint az ukrán katonák többsége nem akar részt
venni a testvérháborúban, távol otthonától, a felkelők viszont
otthonukért, családjukért harcolnak. Ez a maga értelmében
honvédő háború. Putyin szerint a Kelet-Ukrajnában zajló
események kizárólag azzal hozhatók összefüggésbe, hogy
a kijevi vezetők már háromszor adtak parancsot a hadsereg
bevetésére és a hadműveletek megkezdésére. „Ennek nem lesz
vége, amíg azok az emberek, akik felelős döntéseket hoznak,
nem jönnek rá arra, hogy ezt a problémát katonai úton nem
lehet megoldani, hanem csak békével lehet, csak megállapodni
lehet saját országuk egy részével, szavatolva törvényes érdekeit
és jogait” – szögezte le Putyin, és hozzátette, hogy a minszki
megállapodások esélyt adnak erre.
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