
1XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
2019. JANUÁR 12.AA

XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2019. JANUÁR 12.( ) ,

6 8

VILÁG  PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
10

Az EU hamis Az EU hamis 
csillogásacsillogása

SzázSzáz
éveéve

IgazságotIgazságot
MadocsánakMadocsának

200 

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

30éveséves



2 XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
2019. JANUÁR 12. AA

Thürmer Gyula

M       . Í    , 
      . M    

 ,  , . E    
,          

  , . 

BALSZEMMEL

INFORMÁCIÓT A NÉPNEK!

Amióta osztálytársadalomban élünk, amióta egyesek fent 
vannak, mások pedig lent, az információ a hatalom eszköze 
lett. Az ősember megosztotta információját a másik ősemberrel 
a mamutról, mivel a mamutot nem tudta egyedül levadászni. Igen 
ám, de a technika tökéletesedett és a mi ősemberünk egyedül 
akarta a mamutot megszerezni, így az információt megtartotta 
magának. Mivel sikerült neki, a mamut gazdagságot adott neki 
azokkal szemben, akiknek nem volt. Ezzel el is érkeztünk 
az egymással szemben álló osztályok társadalmába.

A szocializmus nem szüntette meg az osztálytársadalmat, 
csak felcserélte az osztályokat. Az elnyomottak, a dolgozók 
bekerültek a hatalomba, a gazdagok, az elnyomók pedig 
kikerültek. A hatalom új birtokosai, a munkások és parasztok 
sokkal több információhoz jutottak, mint bármikor évszázadokon 
át. A szocializmusnak tudatos emberekre volt szüksége. 

Igen ám, de az új rendszer fi atal volt, tapasztalatlan. A hatalom 
gyakorlásában visszaköszöntek az évszázadok rossz beidegződései. 
Az információ erejét gyorsan felismerték azok, akik a nép nevében és 
megbízásából vezették az országot. Féltették a szocializmust és nem 
bíztak eléggé az egyszerű emberekben. Megszűrték az információkat, 
nem mondtak el mindent az embereknek, amit egyébként joguk lett 
volna tudni. Ma már biztosan tudjuk, hogy az információk elzárása 
nem erősítette a szocialista rendet, hanem gyengítette. Egyre több 
kérdés maradt megválaszolatlanul, és ahol mi nem adtunk információt, 
adott az ellenség. Hegyeshalmon túl ugyanis tőkés világ volt, amely 
az első perctől kezdve arra várt, hogy visszarendezze a dolgokat.

Ezt azért hoztam szóba, hogy senki se vádolhasson azzal, hogy 
alaptalanul idealizálom a szocializmus évtizedeit. Nem! Több volt a jó, 
mint a rossz, de az emberek tájékoztatásában hibát követtek el elődjeink.

A rendszerváltás nagy ígérete az információ szabadsága volt.  
Aki csak tehette, újságot, televíziót, rádiót csinált. Az emberek 
azt hitték, hogy ezentúl mindenről tudhatnak. Az újságírók azt 
hitték, hogy ezentúl mindenről írhatnak. Csak azt tetszettek 
elfelejteni, hogy ez már a kapitalizmus volt.

Az emberek látszólag egyre több információt kaptak, szinte 
ömlesztették rájuk a híreket, de a valóságban ezek lényegtelen 
dolgokról szóltak. A bulvár lépett a hiteles tájékoztatás helyébe. 
A politikáról az emberek azt tudhatták, amit a kormányok és 
a magánmédia tulajdonosai engedtek tudni. 

Az újságírók pedig választhattak: kiszolgálják a hatalom új urait, 
vagy szedhetik a sátorfájukat. A döntés a többségnek egyszerű 
volt, mert ugye élni kell valamiből.

A hatalom új urai meghúzták a határokat. A szocializmust nem 
lehet dicsérni, sőt szidni, lejáratni kell. A cél érdekében nyugodtan 
lehet hazudni, hiszen az ellenvélemények úgysem jelenhetnek 
meg. A Munkáspártot nem kell betiltani, a vezetőiket nem kell 
lecsukni. Elég, ha nem engedjük őket a médiába. Aki nincs ott, 
az nem is létezik. Vedd észre, hogy ezt a szabályt az elmúlt harminc 
évben minden kormány, minden párt betartotta. Csak akkor adtak 
szót nekünk, ha bennünket akartak lejáratni, vagy velünk akartak 
üzenni ellenfeleiknek a tőkés táboron belül.

A tőkés társadalom sajátossága ugyanis az, hogy a tőkésosztály nem 
egynemű. Nálunk vannak konzervatívok és liberálisok. Közösek abban, 
hogy utálnak bennünket, mert félnek a szocializmustól, de minden 
másban meg egymást utálják, hiszen mindketten a hatalmat akarják.

A rendszerváltás után egy ideig nyugalom volt a tőkés táborban, 
mert még mindenki a rendszerváltás mámorában élt, és bőséggel 
volt állami tulajdon is, többek között a média terén is, amit el lehetett 
privatizálni. A médiaháború azonban még az Antall-kormány 
idején elkezdődött. A konzervatív kormány által kinevezett rádió-
és televízió elnökök papírját a liberális köztársasági elnök nem 
volt hajlandó aláírni. Már nem számított 1956 közös emléke, 
nem számított az sem, hogy közösen szervezkedtek a szocialista 
rendszer ellen. Csak egy számított: a hatalom. 

A Fidesz 2010 óta új formákat adott az információ feletti 
hatalomnak. Központosította az állami médiát. Most már nem 
érdemes találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mit mond a Duna 
TV és mit a Kossuth Rádió. Mindenki ugyanazt mondja.  Nem 
érdemes eltérő infókat keresni a minisztériumok honlapjain, mert 
nincsenek eltérő infók, sőt tulajdonképpen infók sincsenek. 

A Fidesz eltanulta a nyugattól, hogy kell a közvéleményt 
tematizálni, azaz arra kényszeríteni az embereket, hogy egy 
dologról beszéljenek. A migránsügy sulykolása döntő mértékben 
járult hozzá a 2018-as győzelmükhöz.

A hatalom mai urai nem akarják tudni azt, amit mi annak idején 
megtanultunk. Az információk elzárása, a manipulálás hosszú távon 
nem erősíti sem a társadalmat, sem a hatalmat. Gyengíti, sőt megöli! 
Az emberek nem buták, nem gépek, hanem gondolkodó lények.  

A liberálisok hadjárata a sajtószabadságért nem azt szolgálja, 
hogy az ő győzelmük esetén az emberek mindenről tudjanak. 
Nem, nem! Hiszen a tudás hatalom, és a liberálisok erre már 
nagyon vágynak. Ha győznek, az egyik tőkés jön a másik helyett, 
és a népnek továbbra is arra lesz joga, hogy ne tudjon semmiről.

A dolgozó embereknek, a népnek kell az információt, 
a tudást, a hatalmat visszaadni. Ez a mi dolgunk. És még valami. 
A mi dolgunk kinyitni az emberek szemét, felébreszteni őket, 
magyarázni és meggyőzni őket, hogy akarják az információt, 
hogy akarjanak másként élni.
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HÍREK 
A VILÁGBÓL

MI LESZ VELED, SZERBIA?
Aleksandar Vulin szerb védelmi miniszter kijelentette: Európa és 
az egész világ hallgat Nagy-Albánia megalakításáról, és úgy 
tesznek, mintha nem látnák miféle gonoszság készül. Ha 
az EU nem akarja megállítani a Nagy-Albániát, akkor meg kell 
változtatnunk az EU-hoz való viszonyulásunkat, és újra kell 
gondolnunk a politikánkat. Én ezt már több alkalommal kértem 
Vučićtól, de sosem támogatta az ötletem. (https://www.vajma.info)

A Nyugat azt ígérte Szerbiának, hogy lesz gazdasági fellendülés, 
jólét, Szerbia tagja lehet az EU-nak, és még Koszovót is 
megtarthatja. A szerb gazdaság nagy részét eladták a nyugatnak, 
minden területen alkalmazkodnak a nyugathoz, de az EU-
csatlakozás egyre távolabbra kerül, és most Koszovóról is le kell 
mondani. Vučić szerb elnök lavírozik, de egyre fogy körülötte 
a levegő. Nem akarja tudomásul venni, hogy a nyugat sohasem 
akart és ma sem akar erős, független Szerbiát. A konfl iktus egyre 
több, és ezzel együtt a háború veszélye is nő a Balkánon.

LATIN-AMERIKA: 
JÖNNEK A JOBBOLDALI DIKTATÚRÁK?
Jair Bolsonaro Brazília új államfője. A beiktatáson számos állam- és 
kormányfő vett részt, köztük Magyarország miniszterelnöke. 
(www.mti.hu)

Az elmúlt évtizedben több latin-amerikai országban szocialista-
szociáldemokrata kormányok kerültek hatalomra, amelyek 
alapvetően a kispolgárság érdekeit képviselték, de számos 
intézkedéssel segítették a széles dolgozói tömegek életének javítását 
is. E rendszerek közös vonása volt az USA befolyásának korlátozása, 
Kuba és Venezuela támogatása. Ilyen kormányzat működött 
Brazíliában is. A kormányt aktívan támogatta Brazília Kommunista 
Pártja (PCdoB) is. A Lula elnök nevével fémjelzett kormány fellépett 
az amerikai monopóliumok ellen, széles szociális juttatásokat adott 
a tömegeknek. A kapitalizmus kereteit azonban nem merték, nem 
tudták túllépni. Nem számolták fel a brazil nagytőke politikai és 
gazdasági hatalmát. Bolsonaro a brazil pénzügyi és agrárnagytőke, 
a katonai és az evangélikus egyházi csúcsvezetés képviselője, 
mely az USA-val való szövetség, a tőkésvilág új összefogásának 
híve. A kubai szocializmus megdöntését, a venezuelai és más 
forradalmi folyamatok megállítását akarja. A brazil kommunisták 
a szélsőjobboldal, sőt az újkori fasizmus megtestesülését látják benne.

SZÍRIA: AZ USA ÚGY MEGY, HOGY MARAD
Csapataink ki fognak vonulni Szíriából. De ennek idejét még nem 
tudom megadni – jelentette ki Pompeo amerikai külügyminiszter 
magyarázva Trump döntését. (https://www.state.gov)

Az USA valójában nem hagyja el Szíriát. Maradnak a csapatok is, 
és egyre több feladatot vesznek át civil cégek, amelyek valójában 
a katonák helyére lépnek. Az USA továbbra sem akarja, hogy 
Aszad elnök maradjon hatalmon. Az USA olyan Szíriát akar, amely 
kiszolgálja az USA-t. A szír emberek többsége azonban ezt nem 
akarja. A háború ezért folytatódik, és az USA marad.

KÍNA EGYESÜLNI FOG
Kínának egyesülnie kell és egyesülni fog – jelentette ki 
Hszi kínai elnök. Tajvan Kína része, egy család vagyunk, 
az egyesülés belügyünk, amibe senki sem szólhat bele. 
(http://www.chinadaily.com.cn)

A Kínai Népköztársaság Kína részének tekinti Tajvan szigetét. 
Mint ismeretes, 1949-ben az USA által támogatott tőkés erők 
vereséget szenvedtek a polgárháborúban. Kína szocialista 
ország lett. A tőkés erők Tajvan szigetére vonultak vissza, és 
az USA segítségével mind a mai napig önálló államként kezelik. 
A világ országainak nagy része hivatalosan nem ismeri el 
országnak Tajvant. Kína az „egy ország két társadalmi rendszer” 
elv alapján integrálta a Kínai Népköztársaságba Hongkongot és 
Makaót. Hasonló békés megoldást kínálnak Tajvan esetében is.
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KIGOLYÓZTÁK A DOLGOZÓKAT, 
A SZAKSZERVEZET SEGÍTETT
Kétéves megállapodás született a Versenyszféra és a Kormány 
Állandó Konzultációs Fórumának ülésén, aminek értelmében 
2019-ben 8 százalékkal, 2020-ban szintén 8 százalékkal emelkedik 
a minimálbér. A Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok elfogadták 
a megállapodást. A Magyar Szakszervezeti Szövetség viszont nem. 
A Vasutasok Szakszervezete Liga szakszervezetek és a Munkástanácsok 
lepaktálását a kormánnyal, a 8 százalékos béremelés elfogadását 
szégyenletes behódolásnak, a munkavállalók elárulásának tartja. 
(https://www.vsz.hu)

A minimálbérről tárgyal a kormány, a munkaadók és a szakszervezeti 
vezetők. De a minimálbért nem ők kapják, hanem a dolgozók. 
A szakszervezeti vezetők engedték, hogy a tőkés oldal, azaz a munkaadók 
és a kormány kigolyózza a dolgozókat. A kormány beígérte a 150 ezer 
forintot, ami nem sok, de a korábbiaknál több, s ezzel elvette a csata 
élét. A munka törvénykönyvének módosításával elvonta a fi gyelmet 
a bértárgyalásokról. A szakszervezeti konföderációk most sem léptek 
fel együttesen. A minimálbér tárgyalásokat a szakszervezetek nem 
támasztották alá erős tüntetésekkel, propagandakampánnyal. Úgy tűnik, 
hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség sem akar csatázni, megelégedett 
azzal, hogy ők nem írták alá a paktumot.

100 EZER FORINT MINIMÁLIS NYUGDÍJAT!
Legkorábban 2020. január elsejétől emelkedhet az öregségi teljes nyugdíj 
legkisebb havi összege – derül ki abból a kormányrendeletből, amely 
a társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat 
módosítja a pénteken megjelent Magyar Közlönyben. A minimálnyugdíj 
összege immár bő tíz éve 28 500 forint, ami miatt nyugdíjas szervezetek, 
továbbá a mindenkori ellenzéki pártok is rendszerint tiltakoznak, 
mondván, hogy ennyi pénzből képtelenség megélni. 
(https://szakszervezetek.hu/)

A Munkáspárt régóta hangoztatja, hogy 100 ezer forintos minimális 
nyugdíjra van szükség. A rendszerváltás nagyon sok embert arra 
kényszerített, hogy feketemunkát, vagy csak részidőben bejelentett 
munkát vállaljon. Ők most mennek nyugdíjba, minimális pénzzel. 
Mások sikertelenül vállalkozásokba kezdtek, és ma nincs nyugdíjuk. 
Az emberek többsége ma nem tud aktív élete során a nyugdíjas évekre 
félretenni. Ezért kell mindenki számára biztosítani a minimális 
nyugdíjat. De nem 28500 forintot, hanem 100 ezret!

JANUÁR 19-ÉN LEHET ÁLTALÁNOS SZTRÁJK?
A legutóbbi budapesti tüntetésen részt vettek a Vasas 
munkatársai, tisztségviselői és tagjai is az ország számos 
helyéről. A rabszolgatörvény miatt demonstrálók országos 
megmozdulást helyeztek kilátásba január 19-re. Kordás László, 
a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSZSZ) elnöke a szombati 
tüntetés egyik szónokaként olvasta fel az alábbi követeléseket: 
a rabszolgatörvény eltörlését, tisztességes munkáért tisztességes 
bért, a sztrájktörvény módosítását, a sztrájkjog visszaadását, 
emberi nyugdíjkorhatárt és normális megélhetést biztosító 
nyugdíjakat. (https://vasasok.hu)

A szakszervezetek a dolgozókat érintő komoly problémákat 
fogalmaztak meg. A Munkáspárt támogatja a szakszervezetek 
harcát. A párt arra kérte a szakszervezetekben dolgozó tagjait, 
hogy segítsék a szakszervezetek munkáját, biztassák társaikat 
a közös küzdelemre.

A RENDŐR VÉDJE ÉS SEGÍTSE AZ EMBEREKET!
Az Európai Unióban a rendőrök száma 7 év alatt 3,4 százalékkal csökkent 1,6 
millió rendőr van most az EU-ban. Amíg az EU első Cipruson például 573 
rendőr jut 100 000 lakosra, addig az utolsó Magyarországon mindössze 80. 
(https://www.penzcentrum.hu)
Nehéz megítélni, hogy a mi a sok, mi a kevés, és mi az elég. Budapest 
forgalmas kereszteződéseiben soha nincs rendőr, ez biztosan kevés. 
A városi utcákon nincs gyalogos rendőr, ez is kevés. A turistáknak nincs kit 
megkérdezni még a belvárosban sem, ez is kevés.
 

MAGYARORSZÁG



5XIV. (XXX.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM
2019. JANUÁR 12.A MUNKÁSPÁRT

   EZ TÖRTÉNT    EZ TÖRTÉNT 
A MUNKÁSPÁRTBAN

2019: NEHÉZ ESZTENDŐ LESZ

KEVESEN VAGYUNK, 

DE A FELADAT TÖBB

A decemberi kongresszus óta, úgymond, csökkentett 
üzemmódban működik a Munkáspárt. A kongresszus 
előkészítése és lebonyolítása nem volt egyszerű feladat, 
igénybe vette a helyi szervezetek és a központ energiáit is. 
Ráfért a pihenés a párt minden szervezetére.

A kongresszus után Budapesten sor 
került a pártközpont munkatársainak 
szokásos év végi ebédjére. Ilyenkor 
minden munkatárs valamilyen étellel 
hozzájárul a közös ebédhez. Előtte egy 
kalapba helyezik a munkatársak neveit, 
majd húznak. Akit húztunk, azt kell 
szerény ajándékkal meglepni. A párt 
elnöke az ünnepségen megköszönte 
a központ munkatársainak egész éves 
munkáját. Jövőre még fegyelmezettebb, 
még pontosabb munkára van szükség, 
mondta. Kevesen vagyunk, de a feladat 
több. Mi a pártért vagyunk, tenni kell 
a dolgunkat. 

Január 7-re Thürmer Gyula, a Munkáspárt újjáválasztott elnöke 
tanácskozásra hívta a korábbi Elnökség tagjait, felkérve őket, 
hogy az új vezetés megválasztásáig az ügyvezetői feladatokat 
lássák el. A párt elnöke az ülésen kiemelte: a párt előtt álló 
feladatokat csak a meglévő erőink tudatos, koncentrált 
felhasználásával, fegyelmezett munkával, a végrehajtás és 
az ellenőrzés javításával lehet megvalósítani.

Javasolta, hogy a döntések előkészítésére az Elnökség mellett 
a KB tagjaiból munkacsoportokat kell létrehozni. A párt elnöke 
legalább kéthetente szóban vagy írásban konzultáljon a KB 
tagjaival. A KB ülésein az alapvető napirendi pontok mellett 
legyen „Ötletbörze” címmel rövid, kötetlen eszmecsere.

Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a KB, az Elnökség 
döntéseit haladéktalanul végre kell hajtani. A KB, az Elnökség 
döntéseinek végrehajtását a testület következő ülésén ellenőrizni 

kell. A munkánkban komplexitásra kell törekedni. Alkalmazni 
kell a párt minden rendelkezésre álló eszközét.

2019-ben a párt előtt áll az európai parlamenti választásokon 
való részvétel megszervezése és természetesen a 2019. évi 
önkormányzati választás is. A kongresszus döntése értelmében 
alapvető feladatunk a párt építése. Célunk a taglétszám növelése 
és annak elérése, hogy minden városban legyen munkáspárti 
képviselet. A párt jövője szempontjából elengedhetetlen 
a vezető testületek fi atalítása, az utánpótlás biztosítása.

Január-február folyamán Budapesten és minden megyében 
meg kell választanunk a megyei elnököket és elnökségeket.

Belpolitikai téren erősíteni kell a párt tőkeellenes 
propagandáját, különös tekintettel a kormány bírálatára. 
A munkás, a dolgozó, a nép hangját kell megszólaltatnia 
a tőkések hangjával szemben. Aktívnak kell lennünk, 
támadónak, szilárdnak és határozottnak. Egyszóval, nagyon 
sok és nehéz feladat vár ránk 2019-ben.

Mindezt annak tudatában kell végeznünk, hogy a Munkáspárt 
az idén lesz 30 éves. Az idén ünnepeljük a Tanácsköztársaság 
100. évfordulóját is.

A párt Központi Bizottsága először január 19-én, szombaton 
ül össze. Sor kerül az Elnökség és a KEB megválasztására és 
a gazdasági vezető kinevezésére. A KB megvitatja a Munkáspárt 
2019. évi feladatait és az idei pénzügyi tervet is. 
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NEM MIND ARANY, AMI FÉNYLIK, 
AVAGY MIT IS KÖVETEL AZ ELLENZÉK

Az elmúlt napokban a parlamenti ellenzéki pártok rátelepedtek a szakszervezetek tiltakozó akcióira, és a „rabszolgatörvény” témája 
mellé hozzácsatolták a saját követeléseiket. Ezzel megnehezítették a szakszervezetek harcát. A „rabszolgatörvény” visszavonásával 
sok ember egyetért, még olyanok is, akik a kormánypártokra szavaztak.  De az olyan nyilvánvaló politikai témák, mint a „független 
bíróságok”, az Európai Ügyészség vagy éppenséggel a „független közmédia” már megosztják az embereket, s ami a legrosszabb, 
félrevihetik a szakszervezetek harcát.

A MUNKÁSPÁRT 
ÁLLÁSPONTJA VILÁGOS

1. A rabszolgatörvény rossz törvény, 
vissza kell vonni! Ezt követeli 
a Munkáspárt is.
2. A szakszervezetek további 
követelésekkel (minimálbér, nyugdíj 
stb.) mennek a tüntetésre. Ezek jogosak, 
a dolgozók konkrét érdekeit érintik. 
A Munkáspárt ezt is támogatja.
3. Az ellenzéki pártok követelései 
(európai ügyészség, független média 
stb.) nem szociális követelések, nem 
a dolgozókat közvetlenül érintő 
ügyek. Félreviszik és megnehezítik 
a szakszervezetek harcát. A Munkáspárt 
ezeket nem támogatja.

„FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOK”

Lehet egy bíróság mindentől független? 
Nem, nem lehet! A bíróság függ 
a fennálló társadalmi rendszertől.

A bíróság is, az ügyészség is, és az egész jogrendszer 
a társadalom felépítményének része. A mi esetünkben a tőkés 
Magyarország felépítményének része. A jog feladata, hogy 
védje a tőkés társadalmat, amelynek lényege az, hogy a gyárak, 
a bankok magántulajdonban vannak, a gazdaságot a piac 
irányítja, a parlamentben a döntéseket a tőkésosztály képviselői 
a saját érdekükben hozzák.

A jog védi a tőkés rendszert azokkal szemben, akik meg 
akarják változtatni a kapitalizmust.  Ezért tiltották be a vörös 
csillagot. Ezért nem lehet a pártunk neve kommunista.  Ezért kell 
5 százalékos bejutási küszöb a parlamentbe. Ezért akadályozták 
meg tavaly az 1 százalékos törvénnyel, hogy a Munkáspárt 
felhasználhassa a neki járó pénzt a választási kampányra.

A bíróság nem független a politikától sem. A törvényeket 
politikusok, pártok hozzák a parlamentben. A bírókat 
politikus, a pártok által választott köztársasági elnök 
nevezi ki. A bírók fi zetéséről közvetve-közvetlenül szintén 
politikusok döntenek.

A bírók Magyarországon nem lehetnek tagjai pártoknak. 
De minden bírónak lehet saját világnézete. A bírókat kinevező 
hatalmi szervek pedig nyilvánvalóan olyan embereket 
választanak, akik gondolkodása hasonló, és természetesen 
jogász. 

A parlamenti ellenzék azt sugallja, hogy ma a kormány 
közvetlenül ad utasításokat bírósági ítéletekre. Ezt senki nem 
tudja bizonyítani, és ebben a formában nem is igaz. 

Mit lehet tapasztalni? Vannak kísérletek arra, hogy a hatalom 
bíróságok útján számoljon le politikai ellenfeleivel. 2006-ban 
ilyen volt a Munkáspárt vezetői ellen folytatott per. Ha a párt 
vezetőit elítélik, akkor akár börtönbe is kerülhettek volna. 
Elgondolni is rossz, hogy mi lett volna a párttal. De nem csukták 
le a párt vezetőit, mert a létező jogi keretek között nem lehetett 
a politikai szándékot érvényesíteni. 

2015-ben Biszku Béla, a kádári MSZMP egyik egykori 
vezetője ellen indítottak pert 1956-os cselekmények vádjával. 
A politikai cél nyilvánvaló volt: demonstratíve leszámolni 
a kommunista múlttal, és politikailag fenyegetni azokat, akik 
ma szocializmusról gondolkodnak. Biszkut nem tudták börtönbe 
zárni, mert a létező jogi keretek között nem volt lehetséges.

2011-ben az ügyészség a Gyurcsány-kormány idején történtek 
miatt kémkedés és más bűncselekmények miatt vádat emelt 
Szilvásy György volt titkosszolgálati miniszter, Galambos Lajos 
és Laborcz Sándor, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) egykori 
főigazgatói és egy magánszemély ellen. 2015 őszén a Fővárosi 
Ítélőtábla jogerősen felmentette a vádlottakat. Meghurcolták 
őket, kizárták őket a politikai életből, de nem tudták elítélni, 
akármilyen erős politikai szándék is volt. 

B    M
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A parlamenti ellenzék azt fájlalja, hogy a különböző jogi 
tisztségekre nem az ő embereik kerülnek. 

Mi a Munkáspárt álláspontja? Tőkés rendszerben 
a bírósági rendszer is a tőke érdekeit képviseli. Ez független 
attól, hogy konzervatív tőkés vagy liberális tőkés kormány van 
hatalmon. Ebben a rendszerben a dolgozó kiszolgáltatott és 
a valóságban nem tudja a formálisan létező jogait érvényesíteni. 
Mi olyan rendszert akarunk, ahol a törvényeket a dolgozó 
emberek képviselői a dolgozó emberek érdekében hozzák, 
a bírókat pedig a dolgozó nép választja.

AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG MEGVÉD 
A KORRUPCIÓTÓL?

A parlamenti ellenzék követelése az is, hogy Magyarország 
csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. Az Európai Ügyészség 
feladata az EU költségvetéssel szemben elkövetett csalásokkal 
és más az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekkel, 
úgy, mint az EU pénzügyi alapjait érintő 10 000 eurót 
meghaladó csalások, vagy a határokon átnyúló ÁFA-csalások 
kapcsolatos nyomozás és vádemelés.

A szervezethez a 28 EU-állam közül Nagy-Britannia, 
Írország, Svédország, Dánia, Magyarország és Lengyelország 
nem csatlakozott. 

A magyar és lengyel kormány küzdelme az EU jelenlegi 
politikájával szemben jól ismert. Az EU vezető országai olyan 
EU-t akarnak, ahol egyre több kérdésben az EU vezető szervei 
döntenek és nem a nemzeti kormányok. A vezető magyar és 
lengyel politikai erők viszont úgy vélik, hogy erős EU csak 
akkor lesz, ha az erős nemzetállamokból áll.

A magyar parlamenti ellenzék nemzetek 
feletti „Európai Egyesült Államokat” 
akar, ahol a bankok, a pénzügyi 
tőke korlátlanul diktálhatna. Velünk 
pedig azt próbálják elhitetni, hogy 
megszűnik a korrupció, ha csatlakozunk 
az Európai Ügyészséghez.

Mi a Munkáspárt álláspontja? 
A korrupció a tőkés rendszer 
velejárója. Olyan népi-dolgozói 
ellenőrzésre van szükség, amely 
független a kormányoktól. Az EU 
intézményei is tőkés intézmények, 
nem fogják és nem is tudják 
felszámolni a korrupciót.

A Munkáspárt nem akar Európai 
Egyesült Államokat. Egy ilyen 

szervezet európai méretekben nyomná el a dolgozókat, és 
felszámolná a nemzeti függetlenséget. Európa jövőjét mi 
a népek, a dolgozók demokratikus együttműködésében 
látjuk. Ezért nemet mondunk az Európai Ügyészségre és nem 
támogatunk semmilyen népszavazási aláírásgyűjtést.

MI FÁN TEREM „FÜGGETLEN KÖZMÉDIA”?

A közmédia az a média (televízió, újság, internet stb.), amit 
állami pénzből tartanak el. A rendszerváltás után a konzervatív 
és liberális erők abból indultak ki, hogy váltógazdálkodás lesz, 
azaz, hol az egyik, hol a másik tőkéscsoport fog irányítani. 

Egy dologban közöttük egyetértés volt: a szocializmus 
visszatérését meg kell akadályozni. Éppen ezért a hatalmat úgy 
kell gyakorolni, hogy az egymást váltogató tőkés kormányok 
ne semmisítsék meg a másik csoportot, mert az az egész tőkés 
rendszer létét veszélyeztetné. Ezért állapodtak meg arról, hogy 
a hatalom alapvető törvényeit, beleértve a médiához való jutást 
szabályozó médiatörvényt kétharmados többséggel hozzák 
meg. Azaz a kormánypárt nem tud az ellenzék nélkül dönteni.

A média terén ez azt jelentette, hogy szabályozták, kinek 
mennyi idő és hely jut a közmédiában. Egymás fi gyelésére 
bizottságot hoztak létre, és ha valaki megsértette, a kezére 
csaptak. Ez a rendszer addig működött, amíg a konzervatív és 
liberális csoportok között viszonylagos erőegyensúly volt.

2010-ben az erőegyensúly megszűnt, mivel a Fidesz-KDNP 
kétharmaddal nyert. Innen tovább a Fidesz felmondta a korábbi 
megállapodást, mondván, hogy övé a többség, ő is dönt.  Ennek 
jegyében összevonták a média intézményeit (MTI, MTV, 
Magyar Rádió, Duna stb.). Azokba a jelenlegi kormány embereit 
tették és a kormány eszmei-politikai irányvonalát érvényesítik.

A parlamenti ellenzék ezt fájlalja. Beleszólást akar 
a közmédiába, azaz a hatalomba. Ezért megy az utcára.

Mi a Munkáspárt álláspontja? A sajtószabadság 
a Munkáspárt számára 1990-ben, a rendszerváltással megszűnt. 
Akár konzervatív kormány van, akár liberális, a szocialista 
eszméket, a Munkáspártot nem engedik a médiába. 

A liberális erők csak önmaguknak akarnak hozzáférést 
a közmédiához, nem a Munkáspártnak, nem a dolgozó 
tömegeknek. A Munkáspártot az általuk ellenőrzött médiába 
(ATV, Klubrádió, Népszava stb.) sem engedik be. Nem támogatjuk 
a liberálisok követeléseit, mert azok nem rólunk szólnak. 
Ez a tőkésosztály csoportjainak egymás közötti küzdelme.

S -
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IGAZSÁGOT MADOCSÁNAK!IGAZSÁGOT MADOCSÁNAK!

Tavaly június 10-én a Paks melletti településen, Madocsán helyi 
népszavazást tartottak két kérdésben:

„Támogatja-e Ön, hogy Madocsa Község közigazgatási területén 
homok- és kavicsbánya létesüljön?”

„Akarja-e Ön, hogy Madocsa Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a településrendezési tervében tilalmazza 
a kavics- és homokbányászatot érintő külszíni bányatelek nyitását, 
illetve fektetését Madocsa közigazgatási területén?”
Az 1571 választásra jogosult polgárból 1207 fő vett részt. 1179 fő 
nemet mondott az első kérdésre és 1156 fő igent a második kérdésre.

Úgy tűnne, hogy innentől fogva minden nagyon egyszerű: 
érvényesüljön a nép akarata! Végülis az Alaptörvény is 
kimondja: „A közhatalom forrása a nép. A nép a hatalmát 
választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.” 
A nép Madocsán élt a lehetőséggel és ezúttal közvetlenül 
gyakorolta a hatalmát.

Igen ám, de 2018. december 21-én dr. Szilas László osztályvezető 
aláírásával, dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezető nevében 
és megbízásából megjelent a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatalának határozata, miszerint a Bet Bau 
Kft. megkapta a környezetvédelmi hatóság hozzájárulását 
ahhoz, hogy Madocsa területén kavicsbányát építsen.

Nem akármilyen határozatról van szó. Az engedély „bányatelek 
létesítésére, bányászati tevékenység megkezdésére, ill. bánya 
üzemeltetésére” szól. Évi maximálisan 1 millió tonna kavicsot 
lehet kibányászni, naponta 2750 tonnát. És most tessék fi gyelni! 
Az üzemeltetést 42 évre tervezik.

A határozat ellen 15 napon belül lehet fellebbezni. Madocsa 
önkormányzata és a szomszédos Bölcske megfellebbezi 
a falu külterületére tervezett kavicsbánya környezetvédelmi 
engedélyét – közölte Gelencsérné Tolnai Klára polgármester 
a Népszavával. De vajon képes-e egy kis település megvédeni 
és érvényesíteni a jogait a tőkével szemben?

Tisztázzunk néhány dolgot! A paksi atomerőmű országos 
fontosságú beruházás, ehhez nem férhet kétség. Az is világos, 
hogy az építkezéshez kavics kell. Még az is világos, hogy 

Madocsa térségében jó minőségű kavics van, és nyilván ez 
a legolcsóbb, mert közel van.

Az is világos, hogy Magyarországon sok kavicsbányát üzemeltető 
cég van. Aki megkapja a paksi megrendelést, az eleve megfogta 
az isten lábát. A jó építkezési kavics drága. Madocsa 13 
kilométerre van Pakstól, ráadásul ott a Duna, így a szállítás olcsó. 
A tőkés profi tot, sőt extraprofi tot tehet zsebre. Százmilliókat!

A „mi a legolcsóbb” gondolkodás a tőke, a pénz gondolkodása. 
Az embereket más is érdekli. Például az, hogy továbbra is 
nyugodtan szeretnének élni ezen a kedves településen, a Duna 
közvetlen közelében. Joggal aggasztja az embereket az is, 
hogy ingatlanjuk, házuk rengeteget veszítene értékéből, ha egy 
kavicsbánya tönkre tenné a környezetet.

A vita évek óta tart a helyiek és a vállalkozó között, aki a Paks 
II építkezéséhez szükséges homokot, kavicsot termelné ki 
a Madocsára tervezett bányából. Úgy tűnt az önkormányzati 
rendelet megalkotásával minden rendben van, azonban 
a helyiek gyanakodni kezdtek, valami készülhet, mert a Tolna 
Megyei Kormányhivataltól úgy értesültek, hogy a bánya 
környezetvédelmi engedélyeztetési eljárása tovább folyik. 
Gyakorlatilag ezt a környezetvédelmi engedélyt kapta meg 
a Bet-Bau Kft a bánya létesítéséhez, amelyet a benyújtott tervek 
szerint Madocsa területén építhet meg, erről szól az engedély.

Senkit sem érdekel, hogy mit akarnak Madocsa lakosai? Senkit 
sem érdekel, hogy mit akar a nép? Miért hallgat a kormány? 
Miért hallgatnak a parlamenti pártok? Miért hallgatnak a térség 
parlamenti képviselői?

A MUNKÁSPÁRT KÖVETELI:
1. Igazságot Madocsának!
2. Igazságot Madocsa népének!
3. Az állam illetékes szervei szerezzenek érvényt 

az Alaptörvénynek! Vonassák vissza a madocsai 
homokbányával kapcsolatos engedélyt!

4. Süli János úr, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter adjon utasítást olyan megoldás kidolgozására, 
amely tiszteletben tartja a nép akaratát! Ne a pénz, ne 
a tőke, hanem az emberek akarata számítson!
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Január 19-én, szombaton megtartja első ülését a párt új Központi Bizottsága. 
Megválasztja a párt új Elnökségét, a Pártetikai Bizottságot és kinevezi a párt 
gazdasági vezetőjét.

A Központi Bizottság elfogadja a 2019. évi munkatervet is. 
Mint ismeretes, a kongresszuson 12 pontban foglaltuk össze 
az „Erős Munkáspártot!” program feladatait.

1. Készülnünk kell az új feladatokra!
2. A pártépítés élet-halál kérdése.
3. A pártért anyagi áldozatot is kell vállalni.
4. Az internetes munka a jövőben is stratégia irányunk.
5. A fi atalítás, az utánpótlás biztosítása minden vezető első számú kötelessége.
6. A Munkáspártnak az emberek között kell lennie.
7. Az utca továbbra is a miénk.
8. Használjuk ki a választások adta lehetőségeket!
9. EP-választás: mutassuk meg, hogy van más út!
10. Védjük a munkásmozgalom hagyományait!
11. Korszerű ismeretek nélkül nincs korszerű párt.
12. Világ proletárjai egyesüljetek!

Ezeket a fontos pontokat kell most 
konkrét tartalommal megtölteni. Utána 
jön a végrehajtás nehéz feladata.

A Munkáspárt sok gonddal küzdött 
az elmúlt harminc évben, de minden 
nehézséget túléltünk. Megtanultuk, 
hogy a párt léte tőlünk függ, 
az elkötelezettségünktől, a hitünktől, 
a munkánktól.

A Munkáspárt élő, cselekvő, dolgozó 
párt. Hűek vagyunk elveinkhez, 
ragaszkodunk történelmünkhöz, de 

haladunk a korral, folyamatosan korszerűsítjük, újítjuk munkánkat. Következetesen vállaljuk a magyar nemzet értékeinek és 
érdekeinek képviseletét. Ez a párt túlélésének és megerősödésének feltétele.

Nehezebb idők jöhetnek, de képesek vagyunk gondjainkat legyőzni, és erős Munkáspártot teremteni. Erre kötelez bennünket 
a magyar kommunista mozgalom százéves múltja. Ezt várja tőlünk egyre több ember ma is. Ez visz bennünket közelebb küldetésünk 
teljesítéséhez, olyan társadalom megteremtéséhez, ahol az ember számít és nem a pénz.
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TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 100

ÚJ SZAVAKAT HALLASZ!
Az idén március 21-én lesz 100 éve annak, hogy megszületett a Magyar Tanácsköztársaság. Egykori 
írásokkal, dokumentumokkal idézzük fel az első magyar munkás-parasztállam születését. Erőt 
merítünk elődjeink bátorságából, tanulunk hibáikból. 

Új világ született akkor, új szavakkal, új fogalmakkal. A szocializmus évtizedeiben ismertük, értettük 
e szavakat. De ma igyekeznek elfeledtetni velünk, hogy soha, de soha többé eszünkbe ne jusson. 
Idézzük fel őket Tamásy Károly 1919-es írása alapján, és ne felejtsük el őket! Soha, de soha!

Szocializmus, kommunizmus, internacionálé, proletár, 
diktatúra, Tanácsköztársaság! Csupa új szó előtted, de a te józan 
érzésed súgja neked, hogy mégsem idegenek. Hiszen tanultál 
te már idegen szavakat.

Megtanulod te ezeket az idegen szavakat is, ha még nem tudod.
Szociális annyit jelent, hogy társas, társadalmi, társas 
együttműködés, együtt dolgozás. 

Szocializmus az együtt dolgozás tudományát és annak 
megtestesítését jelenti. 

A kommunizmus a társas együtt dolgozás, testvéries 
munkaközösség és jövedelemelosztás tökéletes formáját 
jelenti.

Internacionálé nemzetköziséget jelent. Azt jelenti, hogy 
testvéred minden ember, legyen az orosz, román, szerb 
vagy francia. Azt jelenti, hogy nemzetköziek vagyunk, 
akik nem gyűlöljük a más ajkú embertársainkat, 
hanem összefogunk az egész világ dolgozó népével, 
és megteremtjük a világszövetséget, amelynek alapja 
az igazi testvériség, a munka.

Proletár annyit tesz: nincstelen, munkájából élő 
becsületes, munkásember. Ez pedig te vagy és a te 
testvéreid, osztálytársaid.

Diktatúra azt jelenti, hogy egy osztály diktálja, 
parancsolja azt, hogy mi történjen az országban.
Eddig is volt diktatúra, de milyen diktatúra volt! 
A koronás szamár és az ő úri csürhéje diktálta, 
parancsolta a millió és millió proletárnak, hogy 
robotoljon, szenvedjen érette. Most azonban megfordult 
a kocka. A nép lett az úr, és most a milliók akarják 
diktálni azt, hogy mi lesz nekik üdvös és hasznos.

Tanácsköztársaság. Ez azt az új államformát jelenti, 
amely szerint az országban élő munkásnépnek, az ő nagy 
közös családjuknak a sorsát intézik. A falu megválasztja 

a maga munkás- és paraszttanácsát, a város a munkás- és 
katonatanácsot. Ezek a tanácsok választják a járási tanácsot, 
majd a megyeit, és a megyei tanácsok küldik ki tagjaikat 
az országos tanácsba. Így jön létre a tanácsok közös társasága, 
amely a tanácshatalom gyökeréig a legkisebb faluig leérnek, 
és így bekapcsolódik a legszélső falu akarata is a nagy 
közösségbe. Ez a Tanácsköztársaság, melynek te vagy a támasza, 
az alkotója, amelyben a te akaratod jut kifejezésre. Ezért fi gyelj, 
fi gyeld a kor hangját, új szavakat hallasz!
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BESZÉLŐ KÖVEKBESZÉLŐ KÖVEK
Budapest tele van történelmi helyekkel, köztük számos olyan 
középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez 
kötődnek. Az épületek funkciója többnyire már megváltozott. 
Esetenként az utcák és terek neve is megváltozott. Lassan elmennek 
azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára! 
Mi marad a munkásmozgalmi Budapestből?

BUDAPEST, II. VERONIKA UTCA 4. 
ITT VOLT KORVIN OTTÓ UTOLSÓ LAKÁSA

„Hittel hinni a szocializmusban, várva várni a világforradalmat”. 
Ez volt Korvin Ottó életeszméje. Mindössze 25 évet élt, de 
örökre beírta nevét a magyar munkásmozgalom történetébe.

Az 1919-es Tanácsköztársaság egykori szereplőinek 
emlékét ma már nagyon nehéz megtalálni Budapesten. 1965-
ben emléktáblát helyeztek el a II. kerületi Veronika utca 4-es 
szám alatti épületen. Az emléktáblát 2013 körül eltávolították. 
Az emléktábla arra emlékeztetett, hogy életének utolsó időszakában 
itt élt Korvin Ottó, a forradalmi munkásmozgalom vértanúja. 

Az épület klasszikus 20. század eleji nagypolgári villa. 
Eredetileg három lakás volt benne. Az épület a magyar szecesszió 
egyik mesterének, Hosztalek Károlynak a munkáját dicséri.

Ki volt Korvin Ottó? Idézzük fel pártunk közelmúltban 
elhunyt harcosának, a történész Hegedűs Sándornak 
a szavait: „1919.december 29-én végezték ki, a Margit körúti 
fegyház udvarán Korvin Ottót, a magyar kommunista 
mozgalom egyik legígéretesebb harcosát. Mindössze 25 éves 
volt, midőn a meghívottak kéjes öröme közepette kioltották 
életét. Még tevékeny politikus volt, megbecsült ember 
a munkásmozgalomban, amikor a konzervatív jobboldal 
gyűlöletének középpontjába került. Rágalmazták, démonizálták 
és kriminalizálták, mert a Tanácsköztársaság rövid fennállása 
alatt szigorú (de igazságos!) eszközökkel féken tartotta 
a munkáshatalom megdöntésére szervezkedő ellenforradalmat. 

Tevékenysége során, miközben a Belügyi Népbiztosság nyomozó 
csoportját vezette kizárólag a legsúlyosabb esetekben javasolt 
halálos ítéletet. A felülkerekedő fehérterror 5000 embert végzett 
ki a legembertelenebb kegyetlenséggel, Korvin csak néhány tucat 

összeesküvő halálos ítéletéhez járult hozzá. Megbocsáthatatlan 
bűn volt, hogy kezet emelt az úri osztály tagjaira.

Korvin Ottó 1894. március l4-én született a kárpátukrajnai 
Velikij (Nagybocskó) településén. Apja jómódú polgári 
származású, de a haladó eszméket toleráló ember volt, aki nagy 
gondot fordított József és Ottó neveltetésére, iskoláztatására. 
(Kelen) József, az idősebb testvér elektromérnök lett, aki – 
megismerkedve a marxista eszmével – kommunista lett és 
öccsét, Ottót is a forradalmi munkásmozgalom felé terelte. 

A munkásság iránti rokonszenve akkor ébredt fel benne, 
amikor apja kárpátaljai fatelepén közel került az ukrán 
favágókhoz. Ám forradalmi előéletéhez tartozott

Szabó Ervin szellemi kisugárzása és a Galilei Körben kifejtett 
antimilitarista tevékenysége is. Mindketten, József és ő alapító tagjai 
voltak a Kommunisták Magyarországi Pártjának, sőt Ottót 1918. 
november 24-én az első Központi Bizottság tagjává választották. 
Kitűnt a pártépítés terén végzett szervező munkájával.”

Lukács György (1885-1971), aki maga is szereplője 
a Tanácsköztársaságnak, később pedig világszerte elismert 
marxista fi lozófus, így írt róla: „A proletariátus előharcosai 
forradalmi jelentőségének fokmérője a proletariátus szeretete 
és a burzsoázia gyűlölete. Az osztályharc lényegéből folyóan 
mindegyik egyforma naggyá nő. A harcos személyétől 
függ azonban az, hogy melyiket és hogy milyen mértékben 
váltja ki előbb. A hallgató és csöndben dolgozó Korvin Ottó 
a diktatúra alatt – Szamuely Tibor mellett – mint a kommunisták 
leggyűlöltebb vezére vált ismertté. Mint a politikai rendőrség 
vezetője, éles szemmel és fáradhatatlanul őrködött a burzsoázia 
minden ellenforradalmi megmozdulása fölött. Nagy 
szervező tehetségével, fényes intuíciójával és kimeríthetetlen 
találékonysággal sikerült időben tudomást szereznie minden 
ellenforradalmi mozgalomról. Az ő érdeme volt, hogy 
a tanácsdiktatúra alatt sikerült féken tartani az ellenforradalmat.”

A Tanácsköztársaság megbuktatása után Korvin Kun Béla 
kérésére Budapesten marad. Vállalja a „partizánharcot”, 
de 1919. augusztus 7-én konspirációs hiba miatt lebukik. 
Napokig embertelenül kínozzák, de ő hallgatott. Mindvégig 
kitartott hitvallása mellett: „Hittel hinni a szocializmusban, 
várva várni a világforradalmat”.

A II.  V   4.

K  O  1919-
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