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A TŐKE IGAZI LELKE

A KAPITALISTA RENDSZER VÁLTOGATHATJA ARCAIT, DE A LÉNYEG MINDIG
UGYANAZ MARAD, A PÉNZ. SOHA SEM LESZ JÓ A DOLGOZÓKNAK A TŐKÉS
VILÁGBAN, MERT AZ SOHA SEM A DOLGOZÓ NÉP, HANEM A GAZDAGOK
TÁRSADALMA.
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Thürmer Gyula
A MEDENCE ÉS A SZOCIALIZMUS
Büszkék vagyunk arra, hogy évtizedek
óta kitartunk elveink mellett, a dolgozó
emberekért, egy új emberi, közösségi
társadalomért küzdünk. Ez így helyes,
hiszen ez ad tartást nekünk. Az emberek
is azt becsülik bennünk, hogy nem
forgattunk köpönyeget.
Jó, jó, mondják sokan, de mikor lesz
a ti nagyszerű terveitekből valóság? Ha
a Munkáspárt 106 jelölttel fog indulni
2018-ban, közelebb leszünk a szocializmushoz, mint 2014-ben, amikor 33
jelölt volt?
Engedtessék meg egy prózai hasonlat!
Ha úszni akarunk, két dolog kell hozzá.
Tudnunk kell úszni, és nem árt, ha a medencében víz van. Ha meg akarjuk
változtatni a mostani tőkés rendszert, ha
emberi, közösségi társadalmat akarunk
teremteni, ahhoz is két dolog kell.
Tudnunk kell, miként is lehet a változást
megvalósítani, és a dolgozó tömegekben
meg kell érnie a változás igényének.
Ha úgy ugrunk a medencébe, hogy
nincs benne víz, összetörjük magunkat.
Ha akkor akarjuk harcra, változásra,
forradalomra buzdítani az embereket,
amikor nincs forradalmi helyzet, amikor
a tömegekben még nem érett meg az
elszántság, tönkretesszük a pártot.
Ha úgy akarunk úszni a vízzel teli
medencében, hogy valójában nem tudunk
úszni, megfulladunk. Ha úgy akarjuk az
elégedetlen, változást igénylő tömegeket
harcba vinni, hogy nem ismerjük a forradalmi harc elméletét és gyakorlatát,
eltipornak bennünket, és mások fognak
a helyünkre lépni.
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Mit jelent számunkra a tudás? Mindenekelőtt
a magyar munkásmozgalom, a magyar
szocializmus tapasztalatának ismeretét.
A szocializmus Magyarországon nem „az
éhezők egyenlősége” volt, ahogyan állítják.
Nem az elégedetlen tömegek döntötték
meg, hanem a külső ellenfelek. A magyar
szocializmus vállalható és vállalnunk is kell.
Ismernünk kell a többi szocialista
ország tapasztalatait. Jugoszláviáét, ahol
a közösségi tulajdon irányítását levitték
a vállalatok, a helyi „önigazgatás” szintjére.
A szocializmus néhány évtizede sem
ott, sem másutt nem volt elég ahhoz,
hogy a közösségi tulajdon hatékony
működtetésének formáit kidolgozzák. De
ez nem jelenti azt, hogy a kapitalizmus
magántulajdoni rendszere jobb. Egészen
biztos, hogy a jövőben megtaláljuk azokat
a formákat, amelyekben a közösségi
tulajdon a leghatékonyabban működtethető.
A szocializmus nem csak azt jelenti, hogy
másként osztjuk el a termékeket, mint a kapitalizmusban. Azt is jelenti, hogy jobban,
hatékonyabban termelünk.
Ismerünk kell Kína, Vietnam, Laosz,
Kuba mai tapasztalatait. Ezek az országok
úgy döntöttek az elmúlt évtizedekben,
hogy néhány métert hátra lépnek. Legyen
valamivel több magántulajdon, legyen
több piaci elem, engedjük a polgárok
gazdagodását! Ez a modell nem mentes
kockázatoktól, és ezt ők is tudják, de
működik.
Nem tudjuk, hogy pontosan milyen lesz
a jövő közösségi társadalma. A konkrét
formák mindig a konkrét történelmi
körülményektől függenek. De azért vannak
a szocializmusnak kortól független közös
jellemzői. Lenin feltette a kérdést: mi is ez
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az új társadalom? És választ adott: az egész
ország villamosítása és szovjet hatalom.
Jól jegyezzük meg! A szocializmusnak
korszerűnek kell lennie, biztosítani kell
a termelő erők hatékony fejlődését. De a fejlődés önmagában még nem szocializmus.
Ahhoz szovjethatalom kell, vagy mai
fogalmakkal élve, a politikai hatalmat
a munkásságnak, a dolgozóknak kell
birtokolniuk. Nekik kell dönteniük arról,
hogy milyen törvények legyenek, mire
költsék az ország pénzét.
Nemes eszméink megvalósításához
erő kell. A létező szocialista országokban
gazdasági és katonai erő kell ahhoz, hogy
megvédjék szocializmusukat. Tévedés
lenne azt gondolni, hogy a tőkés világ
belenyugodott abba, hogy szocializmus van
a világ több országában. Erő kell a háború
megakadályozásához, mert a tőkés erők
láthatóan készülnek egy újabb világméretű
összecsapásra.
Idehaza nekünk erő kell ahhoz, hogy
növekedjék befolyásunk. Mozgósítani
kell a párt minden erejét, sőt újakat kell
találni ahhoz, hogy 2018-ra 106 jelöltünk
legyen. A közösségi társadalmat ma még
nem tudjuk megteremteni. Még nincs elég
víz a politikai medencében. De 106 jelölt
birtokában nagyobb esélyünk van arra,
hogy a tőkés kormányokat rákényszerítsük
a tőke korlátozására, a 40 százalékos
vagyonadó, a népi-dolgozói ellenőrzés
bevezetésére.
A tőke korlátozása még nem a közösségi
társadalom – mondja pártunk programja.
De szükséges és fontos lépés abban a harcban, amelyet a tőkés rendszert felváltó
közösségi társadalomért vívunk. A dolgozók
tömegei harci tapasztalatra tesznek szert.
Megértik, hogy a tőkés rendszer változhat,
de soha sem lesz jó a dolgozóknak, mert soha
sem a dolgozó nép társadalma lesz. Mindig
megmarad a gazdagok jó rendszerének, a tőkések társadalmának.
Válaszolva kezdeti kérdésünkre: igen,
a 106 jelölt közelebb visz bennünket az
új közösségi társadalomhoz, a szocializmushoz. Ez a mi dolgunk, ez a mi
felelősségünk.
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A Fidesz országgyűlési frakciója kezdeményezi a Demokratikus Koalíciónak (DK) nyújtott költségvetési támogatások, a központi párttámogatás felfüggesztését – értesült
a Napi Gazdaság. A Fidesz-frakcióban ugyanis bújtatott
párttámogatásként értékelik a Gyurcsány-cég, az Altus
Zrt. uniós megbízását. Az Európai Bizottságtól 1,5 milliárd
forintnyi összeget nyert el az Altus Zrt. arra a célra,
hogy az uniós fejlesztési pénzek felhasználását vizsgálja
Magyarországon.
Munkáspárt: Mindenképp jó kérdés, hogy az Európai
Bizottság választása miért egy olyan cégre esett, mely
nyilvánvalóan pártpolitikushoz köthető. Azt is tudjuk,
a pártok „támogatásai” nem csak a költségvetésből, de
számtalan forrásból származnak, s itt csak csekély mértékben
gondolunk a tagság beﬁzetéseire… Holott ez lenne az
egyetlen megoldás: minden párt tartsa el szépen saját magát,
a tagdíjakból, vagy ahogyan tudják – az adóﬁzetők pénze
sokkal jobb helyre is kerülhetne az ő látvány-csatározásaik
helyett.
2. Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke
szerint rendszerszinten át kellene alakítani a legnagyobb
ellenőrző hatóságokat Magyarországon, és az állami
cégek működését is közelíteni kellene a versenyszférához,
„a különféle káros jelenségek, hibák, hiányosságok
ugyanis általánosnak nevezhetők”. Az ÁSZ elnöke azt
mondta: tízmilliárdos károk származhatnak abból, ha a
köz tulajdonában álló vállalatok, intézmények rosszul
működnek.
Munkáspárt: Lehet átalakításról beszélni, de a probléma nem
az ellenőrzésben keresendő, hanem az alapoknál: amíg a köz
tulajdona politikusok és cimboráik játszótere, amíg ezek az
emberek nem vonhatóak felelősségre, teljesen fölösleges
az ellenőrzési ejnye-bejnye. Maximum ezzel is kiosztanak
néhány milliócskát a baráti felülvizsgálóknak.
3. Áprilisban újabb 3,7 milliárddal nőtt a 677 közintézmény,
költségvetési szerv lejárt, határidőn túli tartozása, így elérte
a 116,1 milliárd forintot – derült ki a Magyar Államkincstár
(MÁK) adataiból. Soha nem volt még áprilisban ilyen
magas a közintézmények tartozása, mint az idén, a GDP 0,3
százalékát elérő adósságállományt csak a tavaly és a 2013.
októberi haladja meg. Az utóbbi időpontban 120,9 milliárd
forintról számolt be a MÁK, ez a rekord.

vállalkozó, Demján Sándor cége nem rendezte a néhány
millió forintos számlát. A felszámoló kimutatása szerint az
Arcadom 200 hitelezője összesen 17 milliárd forintot követel
a cégtől.
Munkáspárt: Nos, ami milliárdos tételben megy, ritkán nyeri
el méltó büntetését. Demján úr sem fog egy percet sem
a hűvösön tölteni, holott emberek, családok százainak
életét tette tönkre. S most nem kezdünk el holmi libákkal
példálózni.
5. 400 millió forint áfát csaltak el a hússal kereskedő bűnözők,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal most lecsapott rájuk, hat
embert vettek őrizetbe. A gyanú szerint két Bács-Kiskun
megyei férﬁ irányította azt a bűnszervezetet, amely főként
szlovák, lengyel, osztrák és román nagykereskedőktől
vásárolt előhűtött és fagyasztott húsárut. Ezt magyar cégeiken
keresztül Magyarországon értékesítették, azonban az áfaﬁzetést elkerülték. A ﬁktív számlákkal, könyveléstechnikai
manőverekkel csaknem négyszázmillió forintot csaltak el.
Munkáspárt: Randa dolog az adócsalás, ekkora értékben ritkán
is fülelik le. De nem ez a hír legnagyobb tragédiája, hanem
a folyamat: jobban megéri külföldi hússal üzletelni, mint a
magyar termékkel. Erre kellene gyors megoldást találni –
amíg még van egyáltalán magyar termék.
6. A legtöbb általános iskolás diák Borsodban, a legtöbb
szakközépiskolás és gimnazista pedig Budapesten hiányzik
igazolatlanul a tanórákról; az iskolakerülők száma öt év alatt
a felére apadt. Tavaly több mint ötezer családtól vették el a
hiányzások miatt a családi pótlékot.
Munkáspárt: Lehet erről a döntésről vitatkozni, hiszen
bizonyosan rosszul érinti ezeket a családokat a szankció.
De hogyan máshogyan lehet rákényszeríteni a szülőt – s
általa a gyermeket –, hogy ne kénye-kedve szerint járjon
iskolába, felnőttként ne legyen a társadalom perifériáján,
ne váljon analfabéta kolonccá? Megtapasztalhattuk az
elmúlt 25 évben, a fejsimogatás semmit sem ér. Sokan
még emlékszünk, a felnőtt dolga, joga és kötelessége, hogy
dolgozzon, a gyermeké, hogy tanuljon. Jó esetben.

Munkáspárt: Elvileg persze megéri az államnak dolgozni,
csak szemlátomást nem mindegy, kinek. A kis beszállítók, a
tűzhöz „nem elég közel” üldögélők nyugodtan lehúzhatják a
rolót, ha az állam kiﬁzetéseire várnak. Nem véletlenül: kell
az a pénz másoknak, akiket „fontos” kiﬁzetni. A többieknek
„el lehet menni”…

7. Csak akkor vállalja Orbán Viktor idén ősszel a Fidesz
tisztújításán az elnöki posztot, ha ő lehet a párt miniszterelnökjelöltje is. A kormányfő ezt annak magyarázataként
említette, hogy – cáfolva a sajtóhíreket – nem akar államfő
lenni, és Lázár Jánosból sem lesz miniszterelnök, mert az
továbbra is ő szeretne lenni.

4. Csalás gyanújával nyomoz a rendőrség az Arcadom Zrt.-vel
kapcsolatban. A hír24.hu szerint a már felszámolás alatt álló
Arcadom Zrt.-t saját alvállalkozói jelentették fel. A cég több
kisvállalkozót nem ﬁzetett ki rendesen, vannak, akik azt
állítják, dolgozókat kellett elbocsátaniuk, mert a milliárdos

Munkáspárt: Aranyos ez a feltételes mód. Hát persze, hogy
Orbán újra pártelnök lesz, s miniszterelnök-jelölt is. Mivel
Fidesz nincs nélküle, amíg füttyükre változhatnak a
törvények, kis túlzással az lesz, ami akar. Amíg az emberek
rá nem jönnek, hogy lenne jobb ötletük is.
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BU DAPEST ELINDU LT
A Központi Bizottság határozatával
összhangban Budapest megkezdte a 26.
kongresszus határozatainak feldolgozását.
Erről tanácskoztak a múlt héten a budapesti
párttagok az össztagsági értekezleten.

K

L

A tanácskozás hangulatát a csodálatos
új székház alapvetően meghatározta.
A fővárosi kommunisták – miközben
körbejárták az új székházat – hosszan
méltatták azt a munkát, amely mindezt
lehetővé tette. Mindenki a szépről, a XXI.
századi színvonalról beszélt.
A budapesti össztagsági értekezletre
a fővárosi elnökség konkrét munkatervvel
készült. A program lehetőséget adott arra,
hogy a fővárosi régiók saját munkájukat
érdemi rendszerbe tudják szedni.
Kajli Béla, az Elnökség tagja, budapesti
elnök körültekintően elemezte a fővárosi
pártmunka helyzetét, a lehetőségeket,
a jelöltállítás bonyolultságát, a „nagy
fehér foltokat”. Egyértelművé vált,
hogy eredmény csak 18 meglévő jelölt
esetén lesz. Ehhez különös ﬁgyelmet
kell fordítani a budai oldal több
választókerületére. Kajli Béla szerint
a pesti oldalon is van bőven feladat.
Ü

Erősíteni kell a VII., a XV., a XVII., és
a XVI. kerületekben a párt jelenlétét.
Mindezt úgy, hogy a korábbi stabilnak
tűnő kerületek lendületből folytassák
a munkát.
A tanácskozás fontos
eleme volt, hogy a régióelnökök feltárták azokat
az elképzeléseket, amelyekkel megteremtik a
személyi feltételét az
OEVK-jelöltek biztosítására. Az Erős Munkáspártot!-program
kiterjesztődött Budapestre!
A régióelnökök jelezték,
ehhez meg kell találnunk
mind a 18 országgyűlési
egyéni választókerületbe
a képviselő-jelöltjeinket. Egyetértés alakult ki abban a kérdésben, hogy ez csak
folyamatos utcai kitelepülésekkel érhető
el. Biztató volt, hogy a régióelnökök mind
arról számoltak be, hogy a régiójukban
a munka felmérése megtörtént, a kitelepülési helyeket megjelölték, s a hiányosságokat is számba vették. Ma
még nincs minden helyre megfelelő
jelöltünk, de megfogalmazódtak a konkrét feladatok, sőt hangot adtak saját
felelősségük megítélésének is.
Elhangzott, legyünk mindenhol jelen,
mi menjünk az emberek közé, ne várjuk
ölbe tett kézzel azt, hogy majd ők keresnek
fel bennünket! A pártépítés alapja az
utcai munka. Ismerjük meg a hozzánk
közeledőket. Szavazzunk bizalmat szimpatizánsainknak a jelöltállítás során!
Legyünk többet az utcán, lássák, erősek
vagyunk!
A párttagok véleményéből kitűnt,
hogy a népszavazási kezdeményezésünk

politikai tartalmát, célját még saját
körünkben is magyarázni kell. A többség
azt erősítette, csak egységes értelmezéssel
tudunk eredményesen kiállni.
A munka szükségességét megéreztük.
Mi sem bizonyítja jobban, hogy már
valóban megkezdődött a 2018-as választási kampány, mint az, hogy éppen
a közelben, Újpest Városközpont alul-

K

B

A
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járóban, ugyanebben az időben, két
ellenzéki parlamenti párt rendesen
kampányolt, egyenként megszólítva az
embereket, rendes aláírásgyűjtési akciót
tartott!
Mi sem maradhatunk le! Ki az utcára!
Gyűjtsünk támogatókat! Gyűjtsük mi is
a támogató aláírásokat!
B

É
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720 NAP
720 nap! Ennyi maradt a 2018-as választásokig. A pártszervezeteinknek mindössze szűk két évük van arra, hogy
a térségben, ahol élnek, ahol dolgoznak,
kialakítsák a párt politikai jelenlétét,
vagy – ha már van jelen vannak –
erősítsék, illetve bővítsék azt. 2018re tudnunk kell, hogy mely választókerületben ki lesz a párt jelöltje.

J
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Két évünk van rá, hogy a jelöltekkel
közösen, a megyei, budapesti, váro-si,
valamint régiós szervezetek „megdolgozzák” a területet. Két év áll rendelkezésre, hogy megtanuljuk tartalmasan megszólítani az állampolgárokat,
hogy kialakítsuk azt a szimpatizánsi
kört, mely adott helyen, adott pillanatban
összegyűjti az induláshoz szükséges
ajánlásokat.
Egy dolog biztos: ha nem csüggedünk,
ha cselekszünk, ha gondolkodunk,
akkor a terveink realizálhatóak. A kongresszuson mindenki azt akarta, hogy
magabiztos, erős párttal küzdjünk a 106
jelöltért. Mindenki megértette, hogy

ez a jövő útja. De érti tagságunk is.
A széleskörű elvi és politikai támogatást
követően, most jön a végrehajtás. Fontos
volt a döntésképesség, és ugyanilyen
fontos az egységes végrehajtás.
H

?

A Központi Bizottság feladatul adta
minden megyei, budapesti, illetve helyi
szervezetnek, hogy a KB munkaterve
alapján készítsenek helyi munka- és
üléstervet. Ezeknek a dokumentumoknak
a ténylegesen elvégzendő feladatokat
kell rendszerbe szedniük. Azt kell leírni,
számba venni, amit helyi szinten a siker
érdekében kell csinálni. Tisztáznunk
kell, hogy hol „támadunk”, hol
vannak a „legerősebb láncszemeink”,
hová összpontosítjuk az erőinket. Jó
tervezéssel tudható lesz, hol, mikor,
kik és milyen propagandaanyaggal kell,
hogy megjelenjenek, ki a felelős, ki
intézi a rendőrségi bejelentést. Ennek
alapján a központtal lehet egyeztetni,
hogy mikor és hol vetjük be a párt
propagandabuszát.
Tervezni kell az elnökségi ülések
idejét, napirendjét. Érdemi irányítómunka akkor lesz, ha tiszták a viszonyok, ha az elnökség tényleges
politikai testület, olyan csapat, amely
a cél érdekében minden döntést meghoz, segíti a konkrét cselekvést.
Nincs helye a korábbi dokumentumok
másolgatásának. A programot, a tervezést mára és holnapra kell készíteni.
Az erőket centralizálni, illetve
koncentrálni eredményesen csak a megyei-budapesti szinten lehetséges. Ez új
feladat, többek között ezt is meg kell tanulnunk. Tudnunk kell az erőket, a technikát órákon belül átcsoportosítani.
Ha nem tudunk az újdonsággal
megbarátkozni, ha nem értjük meg,
hogy a régi módon nem lehet, de nem is
érdemes dolgozni, nem jutunk a céljaink
közelébe.

Ha jól dolgozunk, megtalálhatjuk azokat
az embereket, akikből idővel párttagok
lehetnek. Ott fog előttünk állni az
a küzdőtárs, aki akar a társadalmi
fejlődésért, a párt sikeréért tenni. Ezek a
jövőbeni harcostársaink lesznek a majdani új alapszervezeteknek a tagjai.
Ők azok, akikkel a fehér foltot vörösre festhetjük, ők azok, akik majdan
a helyi önkormányzati rendezvényen
vörös ingben koszorúznak, akikről
a falu, a település beszélni fog, akik
a kitelepüléseken új erőként bővítik
sorainkat. Igen, ők lesznek azok,
akik helyi szinten érdemi segítséget
adnak a lakosoknak, teszik ezt egyegy jó szóval, vagy talán csak a tiszta
életükkel.
Az eddigiekben felemlített történelmi feladatokban az országos Elnökség
a megyéket, illetve Budapest egészét
nem hagyja magára. A Munkáspárt
Elnöksége szervezi a párt munkáját,
tervezi a párt erőinek felhasználását.
Budapestről látjuk el a helyi szervezeteket propagandaanyaggal, innen
irányítjuk a propagandabuszt, innen
folyik az internetes munka. Az Elnökség
tagjai a helyszínen is segíteni fogják
a munkát. Az Elnökség feladata a helyi
szervezetek ellenőrzése is.
A Központi Bizottság feladatul
adta minden megyei vezetésnek,
hogy június 29-ig tartsanak megyei
össztagsági értekezletet. Ismertessék
a kongresszusi határozatokat, vitassák
meg a megyei cselekvési programokat,
a helyi feladatokat. A cél az, hogy minden
párttag tudja, mi lesz a következő 720
napban a feladata.
A sikeres tervezés, a tiszta beszéd
minden bizonnyal meghozza az eredményt. Az eredmény pedig a 106
jelölt. Ez ma minden országos és helyi
szervezet, sőt minden párttag közös
felelőssége.
H
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MUNKÁSPÁRT

FEJLESSZÜK A MUNKÁS

A Munkáspárt új székháza sokunkat meglepett. Szép,
korszerű, friss. Sokan érezzük úgy, hogy ilyennek kellene
lennünk mindenben, így kell kinéznünk a 21. században.
Mi teszi érdekessé a párt új székházát? Vörös ajtó fogad
bennünket. A vörös a Munkáspárt jelképrendszerének szerves
része. Összeköt a munkásmozgalom hagyományos értékeivel
és a nemzetközi forradalmi mozgalommal. A vörös színt
hordozzuk tovább a zászlóinkon. Ugyanez köszön vissza
a vörös ingünkben, amelynek viselése új elem a mi életünkben,
hiszen ezt sem a kádári MSZMP, sem más eszmei elődeink
nem használták. A vörös szín és a munkáspárti embléma van
a propagandabuszunkon is. Eddig jó szolgálatot tett, de az igazi
munka csak most vár rá: eljuttatni a Munkáspártot minden
választókerületbe.
A vörös színt irigyelik is tőlünk, a szocialisták előszeretettel
öltöznek vörösbe, de ettől persze nem lesznek vörösek. Előbbutóbb úgyis előjön igazi színük.
Az ajtón túl viszonylag nagy közösségi tér vár bennünket.
Nem hivatal, nem irodák, hanem olyan tér, ahol le lehet ülni,
beszélgetni, vitatkozni. A közösségi tér jelkép: a Munkáspárt az
emberek, a dolgozók pártja, mindenkit várunk. Ez is egy óriási
különbség, mondjuk, a Baross utcai székházhoz képest, amelyet
az 1970-es években adtak át, s jobban megfelelt egy irodának,
mintsem mozgalmi központnak.
A látogató itt találkozik más jelképeinkkel. Marx, Engels,
Lenin – a mi mozgalmunk építőmesterei. Egy-egy is kép elég,
ez is határozott jelzés arra, hogy kik vagyunk. A marxista
szemléletnek a cselekvésünkben kell megjelennie. Mi természetesen nyitottak vagyunk más marxista gondolatok

irányába, de ez is inkább abban jelenjen meg, hogy olvasunk
Szabó Ervin, Lukács György, Mao Ce-tung, Teng Hsziaoping, Sztálin, Ho Si Minh és mások műveiből. Ilyen művekkel
egyébként már találkozni lehetett a Szabó Ervin Akadémia
ülésein.
A magyarországi szocializmushoz való kötödésünkre emlékeztet Kádár János képe és a Népköztársaság utolsó címere.
Minden jelképünknél tudnunk kell azonban, hogy ezek nem
ugyanazt az üzenetet tartalmazzák az egyes nemzedékek
számára. Különösen igaz ez a szocializmus évtizedeire,
amelynek emlékét tűzzel-vassal irtják a hatalom mai birtokosai.
E kis sarok alkalmat ad arra, hogy a betérő ﬁataloknak meséljünk
arról, hogy miért jobb a szocializmus, mint a kapitalizmus.
A betérő ﬁatal rögtön megérti, hogy egy másik világba
csöppent, hiszen nálunk „elvtárs” a megszólítás. Apró-pici
dolog, de ez is a mi felfogásunk, kultúránk része, ami összeköt
bennünket.
A székházban természetesen jelen van a mi negyedszázados
történetünk is. A változó elnevezések jelzik, hogy bonyolult
utat tettünk meg. Világosan mutatja azonban azt is, hogy
a Munkáspárt nem azonos a szocializmus korának pártjaival, s
nem azonos, soha sem volt azonos az MSZP-vel sem.
A székházban található korszerű számítástechnikai eszközök,
a WiFi, a televíziók és egyéb médiaeszközök alapvetően a napi
munkánkat szolgálják, de egyben jelzés is: mi haladunk a korral.
A tőke által kitalált eszközöket, mint a Facebookot, a tőke ellen
használjuk.
Jelképeink, emblémánk, színünk alkotják A Szabadság,
a nyomtatott kiadványaink kifejezési világát, és ez jelenik meg
az elektromos médiában folytatott propagandánkban is. Vagyis
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SPÁRTI SZUBKULTÚRÁT!
közszereplőinket. A Facebookot nem arra kell használni, hogy
beengedjük a polgári kultúrát és polgári szokásokat a sorainkba, „lájkoljuk” a polgári szemléletet sugalló oldalakat,
hanem arra, hogy a munkáspárti szubkultúra értékeit, a mi
szemléletünket terjesszük. A Facebookon szerepelni nagy
felelősség mindannyiunk számára. Egy munkáspárti tag
számára nincs magánoldal és nem magánoldal. A Facebookon
valamennyien a Munkáspárt nagykövetei, a munkáspárti
szubkultúra megtestesítői vagyunk.
Sokat remélünk ﬁataljainktól. Milyen zenéket népszerűsítsünk? Mi érdekli a ﬁatalokat? Mire fogékonyak? Ezekre
a kérdésekre ők tudják leginkább a választ. Úgyhogy, minél
több ötletet, minél több elképzelést!

elmondhatjuk, hogy számos olyan eszközzel rendelkezünk,
amelyek egy sajátos, munkáspárti szubkultúra részét képezik.
A szubkultúra a társadalom egy csoportjára jellemző sajátos
szokások, szabályok, meggyőződések rendszere, mely speciális értékrendhez kötődik, a többségi társadalomtól eltérő
kulturális jegyeket is hordoz. Ezek többsége kimutatható
nálunk is.
Igen jelentős utat tettünk meg az önálló, az előző koroktól és
más politikai áramlatoktól különböző szubkultúra kialakításában,
de nagyon sok még a teendőnk, s a lehetőségünk is.
A pár éve elindított Gondolat Klub sajnálatosan abbamaradt,
pedig kiváló ﬁlmeket mutattak be a lelkes ﬁatal szervezők. Olyan
ﬁlmeket, amelyeket nem mi alkottunk, de értékszemléletükben
szinte csak a mi szubkultúránkhoz kapcsolódnak. Vissza
kellene állítani!
A mi szubkultúránk része lehetne azoknak a könyveknek
a kiválasztása és terjesztése, amelyeket illik egy munkáspárti
tagnak ismernie. Az internetes oldalunkon is népszerűsíthetnénk ezeket a könyveket, és feltehetnénk őket a honlapunkra
letölthető változatban.
Az elmúlt években a budapesti május elsejéken megjelentek
ﬁatalok szürke egyenruhában, vörös sapkában. Sokaknak
tetszett, kétségkívül valami újat és erőt demonstrált. Fiataljaink törik a fejüket, hogy miként lehetne tovább fejleszteni
az egyenruhát, s ezzel is több embert megnyerni. Támogatnunk
kell őket ebben, hiszen ez is szubkultúránk része lehet.
A magyar és a nemzetközi munkásmozgalomban
hagyományai vannak a különféle elnevezésű rendezvényszervező csoportoknak, rendezőgárdáknak. Sok ﬁatal vonzódik
az ilyen típusú szervezetekhez, nem is beszélve arról, hogy
praktikus hasznuk is van: szebbé, mutatósabbá, tartalmasabbá
tehetik rendezvényeinket. Segítsük ﬁataljainkat ebben az útkeresésben!
A munkáspárti szubkultúra terjesztésének egyik legjobb
eszköze az internet. Sürgősen meg kell teremtenünk minden
választókerület munkáspárti oldalát. Helyi tartalommal
kell megtölteni a megyei és budapesti oldalakat. Fel kell
építenünk és népszerűsítenünk kell helyi politikusainkat, helyi

POLITIK A I FÓRU M
IPOLY DA M ÁSDON
A zuhogó eső ellenére szép számú résztvevővel rendezett
politikai fórumot múlt szombaton Ipolydamásdon a Munkáspárt
Pest megyei szervezete. Mondhatni, az új budapesti székház
avatásáról, és az ottani központi bizottsági ülésről Nagy Sándor
megyei elnöknek és Pálmai Ferenc nemrég megválasztott KBtagnak egyenesen ide, a sátoros fórumra vezetett az útja.
Életbe vágó mondanivalóval érkeztek. A Munkáspárt
legyen aktív szereplője a 2018-as választási küzdelemnek,
állítson jelölteket a parlamentbe jutásért mind a 106 egyéni
választókerületben. Ennek érdekében a fő célkitűzés a párt
újjáépítése, ezzel kapcsolatban szót kért Megyes Zoltán is.
Pálmai Ferenc ismertette a plakáttervezetet, amelyet már a 2018as választásra dolgoztak ki, kérve ehhez további javaslatokat.
A plakáton egyebek mellett majd ez olvasható. „Közösségi
társadalmat akarunk!”, „Fiatalok, köztünk a helyetek!”.
A fórumon felszólalt Tóth Lajos, Szob alpolgármestere is, aki
annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a Munkáspárt
a társadalom szegényebb rétegeiért küzd.
Szlovákia kommunistái is képviseltették magukat. Galántáról
és Nagyfödémesről Stefán Borovszki, Rigó Ernesz, Hangya
Mihály és mások nevében Stefán Borovszki (képünk jobb
oldalán) elmondta: náluk a 15 baloldali párt nem különül el
élesen a kommunistáktól, együtt vannak a napi küzdelmekben.
Bár elmondhatnánk ezt itt Magyarországon is!
K
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MOZGALOM
BALSZEMMEL

A JÖVŐ A SZ O
A kommunista mozgalom feladatairól és múltban elkövetett
hibák értékeléséről is szó esett azon a prágai nemzetközi
konferencián, ahol a vietnami, japán, orosz, ukrán, brazil,
portugál és görög mozgalmak képviselői mellett Thürmer
Gyula is felszólalt.

Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) a múlt
hét végén nagy érdeklődést kiváltó nemzetközi konferenciát
rendezett. Az érdeklődés érthető is, hiszen a KSCM a cseh
parlament harmadik legerősebb pártja. A tavalyi választásokon
14,9 százalékot kaptak, így 33 kommunista képviselő ül a parlament alsóházában. Vojtěch Filip pártelnök éppen pár órával a konferencia előtt jelentette be: a KSCM nem engedi megbukni a szociáldemokrata Bohuslav Sobotka kormányát és nem nyitja meg
az utat a konzervatív erők esetleges visszatérése előtt.
A konferenciára azonban a meghívottak köre is felhívta a
ﬁgyelmet. 17 országból jöttek el kommunista és balközép pártok
képviselői. Olyan nagy kommunista pártok küldték el vezető
képviselőiket, mint a Vietnami KP, az Oroszországi Föderáció
Kommunista Pártja, a Brazil KP, vagy éppenséggel a Portugál
KP, a Görög KP, a Kubai KP. Sokan felﬁgyeltek arra is, hogy
jelen volt a Japán KP küldötte is. A német Baloldali Párt –
lévén nem kommunista párt – részvétele is sajátos árnyalattal
színezte a tanácskozást. A konferencián Thürmer Gyula elnök
vezetésével részt vett a Magyar Munkáspárt küldöttsége is.
A konferencián kötetlen véleménycsere folyt a kommunista
és munkáspártok mai tevékenységéről, a hetven évvel ezelőtti
antifasiszta front és a mai világhelyzet közötti párhuzamokról.
Élénk vitára került sor az új közösségi társadalom
megteremtéséhez vezető utakról és a jövőbeni szocializmus ma
elképzelhető jellemzőiről.
A kommunista mozgalom
mai helyzetéről Albano Nunes,
a Portugál KP Központi Bizottságának tagja tartott bevezetőt,
aki évtizedek óta közelről ismeri
a mozgalmat. A kommunista pártok, hangsúlyozta Nunes, még
nem küzdötték le teljesen azt
a válságot, amelyet a Szovjetunió
feloszlatása és az európai szoci-

alista rendszerek megdöntése váltott ki. Ugyanakkor a tőke
elleni osztályharc tény, a pártok világszerte erőt gyűjtenek
és küzdenek a tőke ellen. A kapitalizmus semmiképpen sem
jelenti a történelem végét. A harcot folytatni kell, tette hozzá,
támaszkodva a munkásosztályra és a pártok nemzetközi
internacionalista együttműködésére.
Fausto Sorini, Olaszország
Kommunista Pártja (PCdI) külügyi
vezetője az olasz kommunista mozgalom felemelkedéséről és hanyatlásáról beszélt. A második világháború óta először nincsenek kommunisták az olasz parlamentben.
Ennek oka nem csupán a szocialista
rendszerek bukása. Az igazi ok
abban keresendő, hogy a korábbi
Olasz KP az 1980-as évektől elveszítette munkásbázisát.
A vezetésben a munkások helyét a kispolgárság vette át.
Ez törvényszerűen vezetett a hanyatláshoz. A mai PCdI feladata
az olasz munkásság visszaszerzése.
Tran Dac Loi, a Vietnami KP
külügyi bizottságának alelnöke
elmondta, hogy harminc éve a vietnami
pártnak
felelősségteljes
döntést kellett hozni. Az élet
azt mutatta, hogy a közösségi
tulajdon akkor létező formáival
nem sikerült az ország termelő
erőit elég hatékonyan működtetni.
Ez a belső gondok növekedéséhez,
munkanélküliséghez, szegénységhez vezetett. A Vietnami
KP ekkor döntött arról, hogy új gazdaságpolitikát vezetnek
be. A közösségi tulajdon megmaradt az alapvető gazdasági
ágazatokban, másutt engedték a magántulajdon növekedését.
A tőkés piacgazdálkodás több elemét átvették, de úgy, hogy
a piac állami ellenőrzés alatt maradjon. A vietnami gazdaság
ma sikeresen fejlődik. A párt vezetése tisztában van ennek az útnak
kockázataival, de képesek irányítani a folyamatokat.
Kimitoshi Morihara, a Japán KP
Állandó Végrehajtó Bizottságának
tagja elmondta, hogy a Japán KP
elítéli a japán tőkés kormány
terveit Japán katonai szerepének növelésére, az amerikaijapán szövetség erősítésére. A Japán KP a 2014-es választásokon
21 képviselői helyet szerzett a parlament alsóházában. Első
ízben sikerült egy egyéni választókerületben is győzelmet aratni.
Dimitrij Novikov, az Oroszországi
Föderáció
Kommunista
Pártjának alelnöke súlyos fenyegetésként ítélte meg az Ukrajna körül
kialakult konﬂiktust. Az USA,
a NATO, az EU a nemzetközi erő-
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viszonyok megváltoztatását akarják, megszerezni Ukrajna és
a többi kelet-európai ország piacait, emberi és anyagi erőit.
A nyugat attól sem riadt vissza, hogy Ukrajnában nyíltan
engedje, sőt támogassa a fasiszta erőket. Az orosz kommunisták
úgy vélik, hogy a pártnak a munkásság és más dolgozói rétegek
érdekeit kell képviselniük. Oroszország dolgozói számára is
csak a szocializmus jelenthet végleges megoldást.
Volodimir Alekszij, az Ukrán
KP KB-tagja, a kárpátaljai szervezet vezetője az ukrán kommunista mozgalmat ért súlyos
csapásokról beszélt. A Porosenkorezsim a kommunista erők politikai
és ﬁzikai megsemmisítésére törekszik. Az ukrán válság kezdete óta
az üldöztetés és megfélemlítések
következtében a párt elveszítette tagságának 20-25 százalékát.
A 2014-es választás szélsőséges kommunistaellenes hangnemben folyt. Az Ukrán KP 3.88 százalékot tudott csak elérni, így
kiestek a parlamentből. Ennek ellenére folytatják a harcot.
Vojtěch Filip, a KSCM elnöke rámutatott, hogy a tőke
erői általános támadást indítottak a kapitalizmus ellen fellépő erőkkel szemben az Európai
Unióban, és különösen a keleteurópai országokban. A kommunista-ellenesség ma számos kormány politikájában leplezetlenül
jelen van. Mindez nem véletlen,
mondta. Az európai tőkés
rendszer mély válságban van, a néptömegek életszínvonala
zuhan, nő az elégedetlenség. Filip kiemelte, hogy a tőkés
erők a fegyverkezés növelésétől, az Oroszország elleni
katonai fenyegetésektől várják a helyzet megoldását, sőt egy
új világháborútól sem riadnak vissza. Közös érdekünk és
kötelességünk fellépni a háború megakadályozásáért.
Makis Papadopoulus, a Görög
KP KB-tagja a szocializmus európai tapasztalatairól szólt. Kiemelte, hogy az SZKP 20. kongresszusa után a szovjet kommunisták vezetésében az opportunista erők uralkodtak el, amelyek a piacot, a piac törvényeit
a szocializmus részének nyilvánították. Az SZKP kommunista
erői nem tudtak megfelelő
elmé-leti válaszokat adni, és nem voltak képesek időben
visszaverni az opportunista erők politikai támadásait.
A Görög KP szerint a szovjet szocializmus hibáiból mindenkinek tanulnia kell, és nem ismételhetjük meg ezeket
a hibákat ma. A Görög KP szerint „egyes hatalmon lévő
kommunista pártok úgy vélik, hogy a 21. század viszonyai
között a központi tervezéssel szemben erősíteni lehet az áru- és

pénzkapcsolatok szerepét”. A Görög KP szerint ehhez hasonló
döntések „kövezték ki az utat a szocializmus megdöntéséhez
a Szovjetunióban”. A szocialista rendszerek vereségei azonban
nem változtatták meg korunk alapvető jellegét, amelynek
lényege a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke kijelentette, hogy
a Munkáspárt célja az új közösségi társadalom megteremtése.
Ez nem csupán szubjektív szándékunkra épül, hanem a kapitalizmus
alapvető
ellentmondásának
felismerésére.
Nem lehet egyszerre jó a tőkének is, és a munkásnak is.
A munkás, a dolgozók csak akkor érvényesíthetik érdekeiket,
ha a kapitalizmus helyébe megteremtik a szocializmust.
A Munkáspárt megítélése szerint a szocializmushoz csak
a társadalmi forradalom útja vezet. Ma nincs forradalmi helyzet,
nem lehet megvalósítani a szocializmust. Ma a feladat a tőke
korlátozása. A Munkáspárt szükségesnek tartja a kommunista
pártok szoros ideológiai és politikai szövetségét. Ugyanakkor
kész pragmatikus együttműködésre minden olyan erővel, amely
a tőkés rendszer egyik vagy másik eleme ellen fellép.
A részvevők sok mindenben nem értettek egyet egymással.
Vita volt a tőkés rendszertől a szocializmusba vezető út
feladatairól, a lehetséges partnerek és szövetségesek köréről,
a szocializmus történelmi tapasztalatairól, a mai létező szocialista országok gyakorlatáról.
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MAGYARORSZÁG

KIZSÁKMÁNYOLÁS ÉS BIZONYTALANSÁG
érezhetik magukat, mivel világszinten 61
milliósra tehető a munkanélküliek tábora.
A World Employment and Social Outlook
(Álláspiaci és szociális kitekintés) címet viselő
jelentés szerint ennek elsősorban továbbra is
a 2008-ban kirobbant válság az oka, ahogy
annak is, hogy egyre terjed a részmunkaidős
foglalkoztatás. Ezek a munkavégzési formák
egyébként egyes esetekben segíthetnek is
abban, hogy egy korábbi állástalan egyáltalán
valamilyen formában be tudjon lépni a mun7,4
kaerőpiacra, de térhódításuk súlyos problémákat
is jelez. Hiszen sok helyen a kevésbé hagyományos foglalkoztatási módok a stabil, teljes
munkaidős állások rovására terjedtek el, vagyis
egyértelműen a labilisabb élethelyzetek felé
hatott a folyamat. Magyarországon alig több
mint feleannyit keresnek a részmunkaidőben
A Csengetett, Mylord? végén a személyzet örült annak, foglalkoztatottak, mint a teljes állásban dolgozók. Az Oxfam
hogy bár a csődbe jutott Lord Meldrum levont 16 százalékot (Oxfordi Bizottság az Éhínség Enyhítésére) legfrissebb
a bérükből, legalább nem rúgta ki őket. „Jól jegyezzék meg: kimutatása szerint a vagyoni egyenlőtlenség már most hatalmas
ez már a vég kezdete. Órák kérdése és összehív bennünket, méreteket öltött, s jövőre 1 százaléknyi szupergazdag kezében
elismeri kiválóságunkat és levesz újabb
lesz a világ teljes vagyonának több mint
16%-ot a bérünkből” – ﬁgyelmeztetett
Az elszegényedés ördögi köre
fele. A legvagyonosabbak 2009-ben még
Stokes, a komornyik, mire mindannyiuk
beindult számos kapitalista
„csak” 44 százalékát birtokolták a teljes
közül a legnyomorultabb, a bejáró moországban.
Nekünk
kell
pénzösszegnek, 2014-ben azonban már 48
sogatónő Mabel annyit mondott: „Azt már
megérteni: mi azért vagyunk
százalékát, s ez alatt az öt év alatt a nyolcvan
nem. 3 pennys órabér nem bír el kétszer
szegények, mert a milliárdosok,
leggazdagabb megduplázta vagyonát. A ma16 százalékot”. Amíg van kapitalizmus,
a szupergazdagok gazdagok.
radék 52 százaléknyi vagyon túlnyomó
addig nem veszíti érvényét a kultikus brit
A rendszeren belül nincs
többsége a lakosság felső ötödének kezében
tévéﬁlmsorozat, hiszen a nagytőkéseknek
megoldás! Nem segítség kell,
van – vagyis az emberek 80 százaléka
dolgozó munkások helyzete semmivel sem
nem a szociális háló erősítése
gyakorlatilag morzsákon, a globális pénzjobb, mint az arisztokratákat kiszolgálóké.
a döntéshozók szándékainak
összeg mindössze 5,5 százalékán osztozik.
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
mértékében. Kézbe kell venni a
Több mint egymilliárdan élnek napi
döntéshozást!
(ILO) szerint már csak a világ dolgozóinak
1,25 dollárnál (nagyjából 340 forintnál)
negyede rendelkezik „stabil munkaügyi
kevesebből. Egy még korábbi, tavalyi
kapcsolattal”, a többiek ideiglenes vagy rövid távú határozott Oxfam-tanulmányból egyébként az is kiolvasható, hogy
idejű alapon, feketén, illetve rendszeres ﬁzetéssel nem járó a világ nyolcvanöt leggazdagabb emberének annyi pénze van,
családi munkahelyeken dolgoznak. Ők még szerencsésnek mint a legszegényebb 3,5 milliárdnak együttvéve.

A LEGSZEGÉNYEBBEK
KÖZÖTT VAGYUNK
Négy magyar régió is bekerült az Európai Unió húsz legszegényebb régióját összegző listába. Az Eurostat a 2013-as
árszínvonal alapján hasonlította a régiók egy főre eső GDP-jét a 2013-as uniós átlaghoz. A kutatás szerint Belső-London
a leggazdagabb régió, ahol az uniós átlag 325 százaléka volt az egy főre jutó bruttó össztermék. A legszegényebb technikailag
a Franciaországhoz tartozó Mayotte szigete, amely azonban nem a kontinensen, hanem Afrika és Madagaszkár között van.
Az unió legszegényebb régiója Északnyugat-Bulgária, ahol a GDP az átlag mindössze harminc százaléka. A nyolcadik
legszegényebb régió viszont Észak-Magyarország, ahol az uniós GDP-átlag 40 százaléka jut csak egy főre, a 11. az ÉszakAlföld, a Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld pedig a 12. helyen osztozik. A 20 legszegényebb helyen, a francia tengerentúli területet
leszámítva, Lengyelország, Románia, Bulgária és Magyarország régiói osztoznak, a legszegényebb 15-be viszont csak bolgár,
magyar és román régiók jutottak.
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CHE GUEVARA NYOMDOKAIN

Segíteni akar a Demokratikus Ifjúsági
Világszövetség (DIVSZ) – amelynek
a Baloldali Front is tagja – a pusztító
földrengés sújtotta Nepál újjáépítésében.
A szervezet budapesti központja a hét
elején kiadott közleményében hangsú-

lyozta, mindig közel van a rászorulókhoz,
ezért arra kéri tagszervezeteit, hogy csatlakozzanak a legendás kubai forradalmárról, Julio A. Melláról elnevezett DIVSZ
önkéntes brigádhoz, segítsék Nepált
„követve Che Guevara szellemét”. Az önkéntesek június 8-án vagy 9-én érkeznének
Nepálba, és 12-én utaznának haza.
A DIVSZ mielőbb várja az önkéntesek
jelentkezését a wfdy@wfdy.org címen,
hiszen a vízum és egyéb formaságok
elintézése időbe telik. Minden idők
legsúlyosabb természeti csapásává vált
a közelmúltbeli két földrengés Nepál
feljegyzett történelmében: a himalájai
országot ért katasztrófa emberáldozatainak hivatalos száma ugyanis múlt
vasárnap meghaladta a 8500-at, és további
ezreket nyilvánítottak eltűntnek. Emellett
legkevesebb 101 ezer ember sérült meg
a természeti csapásban – közölte a katasztrófavédelem. Április 25-én 7,8-as erősségű földrengés rázta meg a himalájai országot, amely az eurázsiai és a délázsiai tektonikus lemezek találkozásánál
fekszik. A több ezer halott mellett mintegy

félmillió házat döntött romba a földmozgás. A második, 7,4-es fokozatú földrengés
május 12-én érte Nepál keleti részét, ami
több földcsuszamlást is okozott, elvágva
a távoli falvakhoz vezető útvonalakat.
Szusil Koirala nepáli miniszterelnök
újságíróknak elmondta, hogy a két földrengésben 58 külföldi vesztette életét, és
további 112 külföldi személyt keresnek
még. Hozzátette, előfordulhat, hogy
ezek az emberek egyszerűen csak nem
regisztráltak a hatóságoknál, amikor
elhagyták az országot, és ezért nincs
hollétükről információjuk. Múlt vasárnap
földcsuszamlás okozta árvízveszély
miatt több ezer lakost menekítettek el
lakhelyéről – közölték tisztségviselők.
A földcsuszamlást – amely mintegy két
kilométer hosszú tóvá duzzasztotta a Kali
Gandaki folyót az ország északnyugati
részén, Miagdi körzetben – a közelmúltbeli
földrengések idézték elő. Félő, hogy a folyó alsóbb szakaszain elárasztja több más
körzet sok települését, ahol több ezren
laknak. A folyó Nepálból Indiába tart,
ahol Gandaknak hívják.

SZERVEZETTEN KELL HARCOLNI
a nyugdíjasoknak és a munkanélküliekhez is – tette hozzá.
Giorgos Lamproulis, a KKE parlamenti képviselője, aki
maga is orvos, a kommunisták támogatásáról biztosította
a tüntetést. Beszédében ő is a közös fellépést és a követelések világos megfogalmazását hangsúlyozta. Mint
mondta, a jelenlegi helyzetért az Európai Unió által
képviselt politikai irányvonal és az álbaloldali Szirizakormány is felelős, amely üzletté teszi az egészségügyet.
A demonstráción résztvevők az egészségügyi minisztériumtól egészen a parlamentig vonultak.

A teljes görög egészségügyi szektorban 24 órás sztrájkot
tartottak május 20-án a közkórházak és közegészségügyi
intézmények dolgozói. Eközben Athénban az egészségügyi
minisztérium épülete előtt tüntetett a Görög Kommunista
Párttal (KKE) szövetséges PAME szakszervezet. A demonstráción beszédet mondott Olga Siantou, a közkórházakban
dolgozók szövetségének (POEDHN) alelnöke. Siantou
hangsúlyozta, azért tüntetnek, mert az állam alig költ az
egészségügyre, a dolgozók túlterheltek és alulﬁzetettek, s
a leépítések miatt sok területen szakemberhiány is van.
Szervezett harcra van szükség, össze kell fognia az egészségügyi alkalmazottaknak, s minden szakma dolgozóinak,
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AKTUÁLIS

FEJÉTŐL BŰZLIK A HAL
A meglepően hosszú kézfogás utózöngéi

„Itt jön a diktátor!” – szólt oda Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság vezetője a lett
elnöknek, amikor látta közeledni Orbán Viktort,
akit így is köszöntött, „Helló diktátor”. Ez egy régi
tréfájuk része volt, ennek megfelelően a magyar
kormányfő – a Juncker által korábban vezetett
Luxemburg államformájára utalva – így válaszolt:
„Helló nagyherceg”. Itt azonban még nem ért véget
a furcsa diplomáciai incidens, hiszen Juncker adott
egy fülest a magyar miniszterelnöknek. Az Európai
Bizottság elnöke a legszebb jelcini hagyományokat
életben tartva már sok bizarr akcióval tette
lehetetlenné, hogy bárki is komolyan vegye az általa
vezetett „uniós kormányt”.

Még miniszterelnökként tett úgy,
mintha fojtogatná a spanyol
pénzügyminisztert

Simonetta Sommaruga svájci elnök
nem számított erre a puszira

Juncker és David Cameron brit kormányfő félresikerült pacsija
Werner Faymann osztrák kancellár tockost kapott

A legújabb füles

