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NEM SZAVAZUNK
TOLVAJOKRA!

NE LEGYÜNK BÁBUK A MILLIÁRDOSOK POLITIKAI
SZÍNJÁTÉKÁBAN! AZ EU SEMMIBE VESZI A
DOLGOZÓK ÉRDEKEIT, MINDEN ESZKÖZZEL A
MILLIÁRDOSOKAT, A BANKOKAT SZOLGÁLJA!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
NEM SZERETEM AZ EURÓPAI
PARLAMENTET
Az Európai Parlament brüsszeli épületét
sokszor megcsodáltam, de eddig
valahogyan nem sikerült megszeretnem.
A 90-es években jártam ott először,
akkor már javában folyt az építése.
Nem tagadom: a hatalmas komplexum
építészeti remek, szépen illeszkedik
Brüsszel régi házai közé. A sok üveg, a
hatalmas ívek, a nagy terek belülről is
feledhetetlenné teszik. Mégis, mindig az
volt az érzésem, hogy egy hatalmas, bár
szép börtönben vagyok. A börtön pedig
börtön, még ha tágas is. A nagy méretek
lenyűgöznek, de el is nyomnak.
Egyébként az Európai Parlamentben
minden megvan, amivel a polgári
demokrácia elkábítja az embereket.
Tökéletes szervezés, fordítás az összes
nyelvre, elegancia, szinte felkiáltasz
örömödben: de jó, Európa polgára vagyok!
Ilyenkor persze jobb visszaszállni a földi
valóságba. Komolyan elhinné bárki is,
hogy beleszólhatunk Európa sorsába?
Demokrácia, azaz népuralom, még
kicsiben, kis hazánkban sincs, miért lenne
nagyban, az Európai Unió méreteiben?
Az emberek nem is érzik magukénak az
Európai Parlamentet. Ezt hívják arrafelé
EU-nyelven demokratikus deficitnek.
Európai képviselőnek lenni egyébként
tényleg nem lehet rossz. Havi majd
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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.
8000 euró nem akármilyen fizetés!
A képviselőknek külön éttermek is járnak,
ahova földi halandó csak akkor léphet, ha
a képviselő meghívja. A minőség, mint
egy ötcsillagos szállodában, az árak pedig,
mint egy benzinkúti étteremben. Így kell
jól élni! Éljen az európai demokrácia, és
főleg a képviselők!
Egyébként van ennek a rendszernek
egy sajátos szüleménye: az EU-angol.
A képviselőknek, a milliónyi kiszolgáló
személyzetnek valahogyan érintkeznie
kell egymással, és angolul előbb-utóbb
mindenki megtanul. Nem olyan, mint a
brit angol, a szókincs kisebb, az akcentus
nagyobb, de mindenki beszéli. Ha valahol
végre egy angol vagy egy ír szólal meg,
sokan meglepődnek: jé, ezek milyen
nyelven beszélnek?
Magyarország 21 képviselőt küldhet
a 736 fős parlamentbe. Mostanság mást
sem hallunk, mint hogy milyen jól lehet
védeni és képviselni a magyar érdekeket
Brüsszelben. Ennek fele sem igaz. Nincs
olyan, hogy magyar frakció. Nem csupán
azért nincs, mert a különböző pártokhoz
tartozó magyar képviselők szívből utálják
egymást, hanem azért sincs, mert az EPképviselők a politikai és nem a nemzeti
hovatartozásuk alapján szerveződnek
frakciókba.
Így vannak néppártiak, szocialisták,
liberálisok, még kommunisták is vannak.
Például görögök, portugálok, csehek.

Ők kevesen lennének önálló frakcióhoz,
ezért kommunista frakció nincs, csak
egyesült baloldali. Ez nagyjából olyan,
mint az egri bikavér vízzel hígítva.
Jelenleg 35 fős ez a csapat 18 országból.
A vezetés már egy ideje a német Baloldali
Párt kezében van. Olyan is.
Az Európai Parlament egyébként
hivatalból utálja azokat, akiknek
nem tetszik a tőkés rendszer. 2005
májusában az EP határozatban ítélte el
a kommunizmus „bűneit”, az egykori
szocialista országok életét. Imádom,
amikor a gazdag nyugatiak akarják
nekünk, magyaroknak megmagyarázni,
hogy milyen volt a szocializmus.
Hülyék vagytok, ha elhiszitek, hogy
a szocializmus jó volt. Korlátoltak és
ostobák vagytok, ha azt gondoljátok,
hogy a biztos munka és megélhetés, a
kiszámítható jövő, minden! Tudják mit,
gondoljanak rólam akármit az Európai
Parlament urai, én mégis azt mondom:
a szocializmus nekünk, dolgozó
embereknek ezerszer jobb világ volt.
Az Európai Parlament valójában
nem foglalkozik olyan ügyekkel,
amik az emberek életét közvetlenül
befolyásolnák. Az elmúlt években talán
a roaming-díjak csökkentése volt olyan,
aminek minden európai utazó örült. De
azért senki se gondolja, hogy ezt értünk,
egyszerű polgárokért csinálták! Mit
csinált a turista, amikor külföldre ment?
Lekapcsolta a roamingot, mert drága
volt. A mobilszolgáltatók meg hoppon
maradtak. Akkor inkább legyen olcsóbb,
de nagy forgalom mellett az alacsonyabb
ár is nagyobb hasznot hoz.
Az Európai Parlament nem arra van,
hogy a mi dolgainkat megoldja. Arra
való, hogy elkápráztasson bennünket.
Akárkiket válasszanak is meg május
25-én, attól nem lesz jobb a bajai
kereskedőnek, az orosházi húsfeldolgozó
munkásának, a csepeli nyugdíjasnak
vagy a pesti általános iskolai tanárnak.
Nem szeretem az Európai Parlamentet,
mert nem az enyém, nem a miénk. Ugye
értik már, miért bojkottáljuk mi a májusi
választásokat?
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Átszervezi tevékenységét a Douwe Egberts Hungary Zrt., a
vállalat szándéka szerint az év végéig bezárja budapesti gyárát,
mely 184 dolgozó munkáját érinti. A Harsányi Kálmán utcai gyár
dolgozóit júniustól kezdik elbocsájtani. A cég közleményben
azzal indokolta az átszervezést, hogy az anyavállalat, a DE
Master Blenders 1753 felülvizsgálta működését, és a tulajdonos
„harmonizálni kívánja az egyes szervezeti egységek működését”.
Munkáspárt: Ennyit arról, hogy mennyire lehet építeni egy
multi betelepülésére. Megkapják a kormányzati „pacsit”,
adókedvezményt, állami támogatást, aztán, ha lejár a szerződés,
mennek arra, amerre még kedvezőbbek a feltételek. Az, hogy az
a 184 dolgozó 184 családot is jelent, senki nem gondol. A multi
elvenni akar, s meg is teszi. Erre nem lehet sem emberek életét,
sem egy ország gazdaságát alapozni.
2. Ron Werber, az MSZP kampány-szakértője sajnálja, hogy nem
volt elég kemény. Szerinte az a Mesterházy, akit a kampány
utolsó 5 hetében látott, megérdemelte volna a győzelmet.
Munkáspárt: Talán ez a nyilatkozat mutatja a legjobban, hogy mit is
képvisel valójában a Magyar Szocialista Párt. Számukra ez csak
egy üzlet, egy eladható projekt. Még véletlenül sem merül fel,
hogy a dolgozó embereket képviseljék.
3. Facebook-oldalán jelentette be Szekeres Imre kedden, hogy
lemondott a Magyar Szocialista Párt jászsági szervezetének
vezetéséről. A bejegyzés szerint azért döntött így, mert felelősnek
tartja magát az eredménytelenségért. Mint írta: „a 800 ezer
hiányzó szavazat nem magyarázható azzal, hogy lejtett a pálya,
és azzal sem, hogy minden eszköz a kezükben volt az Internet
kivételével. Az MSZP ott tart, ahol négy éve”.
Munkáspárt: Szekeres úrnak és társainak már régen le kellett volna
mondaniuk, nem a választások miatt, hanem azért, amit az elmúlt
évtizedekben gerjesztettek-terjesztettek. Mint fenti hírünkből
is látszik, kommunikálhatnak és „píározhatnak” bármennyit,
eszükben sincs semmilyen szocialista – azaz az emberek érdekét
szolgáló – tevékenységet folytatni. Ingyenélőkből meg tényleg
túl sok van.
4. Akkor lehet a világunk sikeresebb, ha nem félünk kimondani,
hogy történelmi távlatokban európai egyesült államokat
szeretnénk – mondta Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció
(DK) EP-kampánynyitó rendezvényén, vasárnap Budapesten.
Munkáspárt: Gyurcsány sírva fakad amiatt, hogy milyen sokat keres
a német munkás a Mercedes németországi gyárában, és milyen
keveset keres a magyar munkás a Mercedes magyarországi
gyárában. Arról hallgat, hogy ennek oka a tőkés rendszer. Bírálja
a tőkés Európát, de továbbra is tőkés Európát, Európai Uniót,
sőt Európai Egyesült Államokat akar. Gyurcsánynak csak a szája
jár. Szidja az EU-t, amiért a magyar dolgozó kevesebbet keres,

mint a német, de nem akarja felszámolni az Európai Uniót, sőt
Európai Egyesült Államokat akar. Európa akkor lesz más, ha
elzavarjuk a tőkéseket. Ha végre az ember, a nép, s nem csak a
pénz jelent értéket.
5. Fekete Imre, a FAKOOSZ alelnöke azt mondta: jelenleg akár
napi 70-80 beteg is megfordul a háziorvosi rendelőkben. Ahhoz,
hogy az orvosok több időt fordíthassanak egy-egy betegre, és
így emelkedjen az ellátás színvonala, azt javasolják, hogy az
előjegyzett, valamint előjegyzés nélkül érkező betegek száma
összesen ne haladja meg a napi ötvenet.
Munkáspárt: A dolgozóval megint ki fognak tolni. Az, hogy évente
a háziorvosi ellátás csak ötször lesz ingyenes és az összes orvosi
találkozás húsz alkalommal lesz lehetséges, az az egyszerű
emberek lassú elhalálozását készíti elő. A dolgozóknak, alacsony
jövedelműeknek, munkanélkülieknek az alapvető orvosi ellátás
folyamatossága kérdőjeleződik meg. Vajon mi lesz akkor, amikor
a munkanélküli a huszonegyedik alkalommal kéri az orvosi
ellátást? Kilökik az utcára, vagy jelzálogot tesznek az amúgy
is romladozó házára, lakására? A Munkáspárt ingyenes és
mindenki számára hozzáférhető egészségügyet akar!
6. Vona Gábor azt mondta egy tévéműsorban, hogy a Jobbik ma
Európa is kijelentetten legerősebb EU-szkeptikus pártja, és
hozzátette: a csatlakozási szerződés módosítását szeretnék elérni.
Munkáspárt: Az EU az EU. Az EU-szkeptikusság azt jelenti, hogy a
Jobbik elfogadja az EU-t, csak vannak fenntartásaik. Az EU-t nem
lehet megváltoztatni. Ha megváltoztatnák, az már nem EU lenne.
Az EU soha sem volt az európai nemzetek szervezete. Mindig is
az európai nagytőke intézménye volt. A II. világháború után azért
hozták létre, hogy a német és a francia tőke ne essen ismét egymás
torkának. Azért bővítették folyamatosan, hogy újabb piacokat
nyerjenek, és az osztozkodás se vezessen újabb háborúhoz. A
nagy osztozkodás közepette az EU nem tudott választ adni a
népek problémáira, a munkanélküliségre, a szegénységre, a
cigányproblémára, a bevándorlók ügyére. Ahogyan az elmúlt négy
évben bizonyította: a Jobbik sem tud. De óriásplakátokon is látjuk:
az EP által kínált székek számukra szimpatikusak…
7. Súlyos helyesírási hiba csúszott a felújított és nagy csinnadrattával
megnyitott, majd a választás után bezárt Várkert Bazárnál elhelyezett
emléktábla szövegébe. Sajnos kimaradt egy t az épületegyüttes
kifejezésből, bár nagyon helyesen egybeírták az összetett szót. A
kőbe vésett végeredmény tehát „épületegyütes” lett.
Munkáspárt: Gúnyolódhatunk szegény kőfaragón, aki a hibát
vétette. Azon is, aki jóváhagyta. De ejtsünk szót a megrendelőről:
Áder János és Orbán Viktor neve legalább kétszer akkora betűvel
van vésve, mint Ybl Miklósé. Aki, ugye, nemes egyszerűséggel
„csak” megtervezte… Szép dolog a történelem. Kevésbé szép,
ahogyan (át)írják.
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TOVÁBB KÜZD A MUNKÁSPÁRT

Tovább küzd a Munkáspárt! – mondta ki a párt vezető szerve, a Központi Bizottság április 12-i ülésén. Egyetlen napirendi
pontról folyt a vita, a választások értékeléséről, és a további feladatokról.
NINCS FORDULAT A BELPOLITIKÁBAN
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke köszönetet mondott a
párt jelöltjeinek és minden aktivistának a választási munkában
tanúsított helytállásért. A párt sokat és jól dolgozott, mondta.
A választások belpolitikai következményeiről szólva
kiemelte: amint ez várható volt, nem következett be lényeges
fordulat a magyar belpolitikában. Az európai folyamatokban
sem következett be olyan radikális romlás, amely alapvetően
megváltoztathatta volna a magyar politikát.
Magyarországon a politikai küzdelem az elmúlt 25
évben két síkon folyik. Egyrészt a jelenleg hatalmon lévő
tulajdonosi-tőkésosztályon belül, másrészt a tulajdonosi
osztály és a néptömegek között – emelte ki az elnök. Ilyen
szempontból vizsgálva, elmondható, hogy a konzervatívnemzeti csoport ismét jelentős győzelmet aratott a
szociáldemokrata-liberális csoport felett. A tőkésosztály és
a néptömegek küzdelmében a választások nem változtatták
meg az eddigi erőviszonyokat, nem idéztek elő változást a
fennálló kapitalista viszonyokban.
A belpolitikai stabilitást megingathatja több belső tényező
– hangsúlyozta Thürmer Gyula. Világosan kell látni, hogy a
gazdaság stabilizálására eddig tett kormányzati intézkedések
nem folytathatóak a végletekig. A külföldi tőke beruházásai
látványos eredményeket mutatnak fel, de nem vezet a magyar
vállalkozói réteg erődöséhez. A rezsicsökkentés politikája sem

folytatható, hiszen a rezsi nem lehet nullával egyenlő. Az állam
által kiadott államkötvények visszafizetését is meg kell kezdeni.
A kormány rákényszerülhet korlátozó intézkedésekre, amelyek
tovább rontják a tömegek életszínvonalát.
Az európai folyamatok ugyancsak hatással lehetnek. Az
európai válság folytatódása, az EU-Oroszország-konfliktus
elhúzódása hátrányosan érintheti Magyarországot.
A következő hónapok választásai (európai parlamenti
választások – május 25, önkormányzati választások –
szeptember vagy október) folyamatos lázban tartják az országot.
A Jobbik kísérletet fog tenni arra, hogy az önkormányzatokban
lényegesen megerősítse pozícióit, és erről az oldalról támadja a
parlamentet és a kormányt.
TOVÁBB KÜZD A MUNKÁSPÁRT
A Munkáspárt szereplését minden társadalmi tényező pozitívan
értékeli – emelte ki Thürmer Gyula. A Munkáspárt 28 ezer
listás szavazatot, közel hatszor több szavazatott kapott, mint
2010-ben, és többet, mint 2006-ban, és nagyjából annyit, mint a
2009-es EP-választáson. A listás szavazatokat tekintve az ötödik
legnagyobb párt vagyunk, a legnagyobb a parlamenten kívül.
A Munkáspárt társadalmi tekintélye megnőtt a társadalomban.
A Munkáspárt az ötödik legnagyobb pártként jó pozíciókkal
rendelkezik a további erősödéshez. A választási eredmények jó
alapot jelentenek a további munkához.

MUNKÁSPÁRT

A Központi Bizottság tudomásul vette
a választásokról szóló értékelést, és úgy
döntött: aktívan be kell kapcsolódnunk
az európai parlamenti választásokkal
kapcsolatos kampányba. Minél több
honfitársunkat kell meggyőzni arról, hogy
ne írjanak alá ajánlásokat, ne szavazzanak
egyetlen pártra sem, bojkottálják a
választásokat.
Az európai parlamenti választásokra
kiadunk
egy
röplapot,
nagyobb
példányszámban jelenik meg A Szabadság.
Igyekszünk aktívak maradni az Interneten
is. A KB arra kéri a szervezeteket, hogy
folytassák a kitelepüléseket. Thürmer
Gyula is sok településre fog eljutni a
következő hetekben.
A KB kimondta azt is, hogy megkezdjük
a felkészülést az őszi önkormányzati
választásokra. Induljon mindenki, aki tudja
vállalni, és mindenütt, ahol lehetséges! adta ki a jelszót a Központi Bizottság.
A legfontosabb feladatunk azonban a
párt szervezése. A választások során sok
szimpatizáns keresett meg bennünket. Sok
fiatal jutott el a párthoz. Nagyon fontos,
hogy megnyerjük őket a pártnak!
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NEM AZ EU-R A!
MERT TÖNK RETETTE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGOT,
ÉS MEGSEMMISÍTETTE A HAZAI IPART!
1. Mert szabad verseny néven kiszolgáltatták Magyarországot
a multinacionális cégek uralmának azáltal, hogy szétverték a
magyar gazdaságot!
2. Mert miatta adósodott el az állam és a lakosság oly mértékben,
mely a Kádár-korszakban felvett kölcsönök többszörösét teszik
ki!
3. Mert növekedő munkanélküliséget, romló egészségügyet és
további privati zációt kényszerít Magyarországra!
4. Mert a válságot a dolgozókkal fizettetik meg, miközben a bankok
és multik tovább erősödnek!
a
5. Mert miatta emelkedik a nyugdíjkorhatár, szűnik meg
ránk!
eríti
kénysz
Unió
az
Ezt
korkedvezmény!
6. Mert rengeteg pénz megy el a brüsszeli bürokratákra és
politikusokra, miközben idehaza éhezők és otthontalanok
szenvedik el a megszorításokat!
7. Mert ez euró erőltetésével még szorosabb felügyelet alá vonja
hazánkat!
a
8. Mert legújabb tervek alapján kijátssza az unió tagjait, Európát
veszik!
e
semmib
szavát
német tőkének, a kis államok
et korábbi, legalább elvekben létező erkölcsi
9. Mert elveszítette
kezelni a cigányproblémát, a migrációt, a
tudja
t
Nem
t.
értékei
szélsőjobboldal előretörését!
edvét szolgálják húsz éve Magyarország urai,
kén
10. Mert az EU kénye-k
MSZP is. A EU a biztosíték a hatalmukra!
a Fidesz is, az M

A MUNKÁSPÁRT FELHÍVÁSSAL FORDUL
MINDEN HONFITÁRSUNKHOZ:
•
•
•

Ne vegyünk részt az európai parlamenti választásokon!
Ne legyünk néma bábuk a milliárdosok politikai színjátékában!
Távolmaradásunkkal tiltakozzunk az ellen, hogy az EU semmibe veszi a dolgozók érdekeit, minden
eszközzel a milliárdosokat, a bankokat szolgálja!
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LEGYÜNK A KISKAKAS!
Kerestem összefüggést a Munkáspárt és a parlamenti pártok
országos listáira az egyes megyékben leadott szavazatok
viszonyáról. Első helyen minden megyében a Fidesz áll, de
érdekes, melyik párt áll a második helyen. Általánosságban
Kelet-Magyarországon a Jobbik, Nyugat-Magyarországon az
MSZP-s szövetség az erősebb. Budapesten is a Fidesz az első,
de az MSZP is erős, majdnem egyenlő az eredményük. Heves
megyében a Fidesz ugyancsak gyengébb, de ott a Jobbik az,
amelyik majdnem ugyanolyan erős.
Elsöprő fölénye van a Fidesznek Győr és Vas megyében, a
Munkáspárt Vas és Zala megyében a leggyengébb. Az LMP 2-5
százalékos minden megyében, csak Budapesten 8 százalékos.
Az LMP Budapest nélkül nem lenne a parlamentben, viszont
Budapest elég volt az LMP-nek a bejutáshoz.
A Munkáspárt Nógrád, Szolnok, Békés megyében haladja
meg az 1 százalékot, és Borsod és Csongrád megyében van
még 0,8 százalék közelében. Ezek második helyen inkább
jobbikos megyék, kivéve Csongrád, amelyik a második helyen
markánsan MSZP-s.
Következik-e ezekből valamilyen érdemi megállapítás
számunkra? Igen, több is.
Fel kellene újítani az ideológiai munkát, és folyamatosan
mind a négy parlamenti párttal vitatkozni. Sajnos, aki utálja a
Fideszt, az hajlamos igazat adni az MSZP-nek és fordítva, így
a Munkáspárt mindenkinek szimpatikus, ha mindenkit bírál,
de csak azzal fogja elgondolkoztatni a bizonytalanokat, ha
minden megnyilvánulásában minden irányban bírál. A Fidesztől
senkinek nem lett jobb élete, az MSZP-től sem, de a Fidesz
oda ad, ahol az emberek jobban észreveszik, és onnan vesz el,
ahonnan kevésbé őt okolják. Az eredmény hiába ugyanaz, a jót
a Fidesznek tulajdonítják, a rosszat a külföldnek, az Uniónak, a
multiknak.
Elemezni kell az LMP politikáját is. Jó nevet vettek fel, de
mást nem csináltak sem az elmúlt négy évben, sem a választási
kampányban, legfeljebb a végére kizöldültek. Az üzenetük az:
mi nem akadályozzuk a dolgok folyását, csak szimpatikusak
vagyunk, és a sok utált párt között ennyi elég is nekünk. Nekünk
az LMP-t is bírálnunk kell, amiért csak felszínes javaslatokkal
áll elő, és csak látszatvitákat folytat.

Az MSZP-t a legérzékenyebb pontján kell bírálni, úgy kell
neki a Jobbik, mint egy falat kenyér, mert ha már semmi mást
nem látnak benne a választók, akkor is ő lesz a szélsőjobb
elleni biztosítéknak kikiáltva, teljesen alaptalanul. Meg kell
őket fosztani ettől a címtől, mert sem a felháborodás, sem az
érzékenység nem harc és nem hiteles kiállás. Le kell leplezni
őket, hogy az Európai Parlamentben nem Magyarország
érdekeiért küzdenek, hanem saját belpolitikai küzdelmükhöz,
vagyis a Fidesz ellen szervezik a külföldi támogatást. Az
egész négyévi politikájuk és a választási kampányuk nem szólt
másról, mint hogy le kell váltani a Fideszt, de hogy miért, arról
semmit nem mondtak. Keményen hozzájuk kell vágni útonútfélen, hogy kormánypártként végzett tevékenységüket kellene
már végre önkritika alá vonni, mert azt a politikát – és azokat az
arcokat! – soha nem fogják az emberek visszakívánni.
Ezek részletkérdések. A tanulságnak azt tartom: mi túl szelídek
vagyunk. Igazunk van, ugyanazt mondjuk már 25 éve, a dolgozó
ember mellett állunk. Legyünk feltűnőbbek! Legyünk a kiskakas,
amelyik minden reggel kiáll a török császár ablaka alá, és odakiáltja:
kukurikú, török császár, add vissza a gyémánt félkrajcáromat!
Legyünk szemtelenek, legyünk bosszantóak! Mondjunk ki olyan
igazságokat, amelyeket nem lehet többé kikerülni, amelyekre
válaszolni kell! Rá kell pirítani a vitatkozó pártokra, hogy a vitájuk
öncélú, nem rólam szól, nem az én érdekemben vitatkoznak. Nem
érdekel, milliárdokat sikkasztott-e Simon Gábor vagy eltitkolt-e
Rogán Antal, engem az érdekel, hogy egy pedagógusnak hogyhogy
lehetősége sincs ilyen pénzekre? Nem érdekel, hogy Bokros
Lajos jótékonyságra fordította-e 16 milliós végkielégítését vagy
helikoptert vett belőle, engem az érdekel, hogy én miért nem kapok
16 milliós végkielégítést? Nem érdekel, hogy Tocsik Márta mire
kapott 800 milliós sikerdíjat, engem az érdekel, hogy én miért
nem látok ennyi pénzt egész életemben? Nem érdekel, olcsóbb-e
a gázszámla, engem az érdekel, olcsóbb-e az élet? Kijövök-e a
fizetésemből, tudok-e a családommal minden nyáron két hetet
üdülni? És lehetne egy kiskakas emblémánk is, ami itt-ott mindig
megjelenik. És emlékeztet bennünket arra, hogy okosnak és
elkötelezettnek lenni nem elég, feltűnőnek is kell lenni.
BOTTA MELINDA

A MUNKÁSPÁRT VALÓDI ERŐ
„A Munkáspárt és a Zöldek kivételével az országos listát állító kispártoknak nem sikerült annyi szavazatot sem gyűjteniük, mint
ahányan egyéni képviselőjelöltjeik indulását támogatták aláírásukkal. A kamualáírások gyűjtésével vádolt bizniszpártoknál
került a legtöbbe a demokrácia az államnak, vagyis az adófizetőknek” – írta Várkonyi Iván a Népszabadság hasábjain.
A kommunista barátsággal aligha vádolható lap cikke szerint minimum 13 500 támogató aláírás kellett az országos lista
állításához, vagyis ahhoz, hogy egy párt 27 körzetben indítson jelöltet. A 12 kispárt ennél sokkal több helyen indított jelöltet,
ami minimum 17 ezer támogató aláírást feltételez, de a Schmuck Andor vezette Szociáldemokraták, és az MDF utódjaként
induló Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (JESZ) több mint 40 ezer aláírást igazolt a jelöltek száma alapján. Ezek a
szervezetek azonban végül annyi szavazatot se gyűjtöttek, mint aláírást. A Szociáldemokraták 14 ezer voksot tudhattak
magukénak, a JESZ kevesebb, mint tízezret kapott, a Szili Katalin vezette Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt
(KTI) ennél valamivel többet.
A Munkáspárt nem véletlenül kapott 28 000 szavazatot, s nem véletlenül lett az ötödik – vagyis a legerősebb parlamenten
kívüli párt.
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KIK IS AZOK A MUNKÁSOK?
Igen, ez nagy kérdés!
Igen, mi a dolgozó emberek pártja vagyunk.
Nos, az élet számtalan területén még van dolgozó ember.
Fizikai, szellemi, kétkezi.
Csak a „dolgozó ember” nem tudja önmagáról, hogy ő bizony
munkás, netalán melós, természetesen, tisztelet a kivételnek.
Bányász? – már-már alig van.
Bankár? – hát ő nem.
Földműves, erdőmunkás, csicskás, gépkocsivezető, rendőr,
postás, vasutas, tűzoltó, mentős, takarítónő, pedagógus, pék, bolti
eladó, az egészségügyben ápoló, beteggondozó, építőmunkás,
közmunkás és így tovább sorolhatnám, és többségük igen-igen
nehéz fizikai munkát végez, de természetesen a jól képzett
szakmunkások, mérnökök, tanárok és a több szakmával
rendelkezők is ide tartoznak.

Talán ők azok, akiknek még ha van munkahelyük,
nevezhetők valamilyen szinten munkásnak, vagy divatosabban
mondva munkavállalónak, de ha nem, akkor álláskeresőnek,
vagy munkanélkülinek.
Nos, a teljesség igénye nélkül, de ők valamilyen formában
munkások. Igaz, óriási meghatározó többségük ezt nem is
tudja önmagáról. Ha venné a fáradságot és elgondolkodna,
talán szembesülne önmaga helyzetével, akkor még a voksát
is az érte kiálló Munkáspártra tenné, ha egyáltalán elmenne
választani.
Erre mondható az alábbi néhány mondat: „Hej, fiúk, Ti piros
arcú lányok, Tiétek volt ez az ország. Az rajtatok múlik, hogy
lesz-e még valaha!”
FÜLÖP PÉTER

KETTŐS ÜNNEP ÓZDON
A
Szeretet
Gyermekei
Alapítvány, az Ózdi Szép Szó
Irodalmi- és Képzőművészeti
Köre a Költészet Napja jegyében
ünnepelte fennállásának 20.
évfordulóját. A nagyszabású
kiállítást
április
9-én
nyitották meg az Ózdi Városi
Könyvtár dísztermében. Az
egybegyűlteket
Jacsó
Éva
nyugalmazott
pedagógus,
amatőr író-költő köszöntötte.
Ezt követően a csoport vezetője,
Fazekas Zoltánné ismertette a

két évtized jelentősebb történéseit.
A rendezvényen részt vett a helyi
civil élet ismert szereplője, egyben
a Munkáspárt helyi elnöke, Kónya
Béla is.
K ERÉKGYÁRTÓ MIHÁLY
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MEGVÉDJÜK A SZOCIALIZMUST!
A KNDK A NAP ÜNNEPÉN

KIM IRSZEN
A
Koreai
Népi
Demokratikus
Köztársaságban e héten ünnepelték a
szocialista Korea alapítója születésének
102. évfordulóját. Kim Irszen a Koreai
Munkapárt első számú vezetője volt,
egyben 1948-1972 között a KNDK
miniszterelnöke, majd 1972-1994 között
a KNDK elnöke. Kim Irszent nemzeti
hősként tiszteli a koreai nép, mint olyan
vezetőt, aki közvetlenül részt vett a
japánok elleni felszabadító háborúban,
majd a koreai háborúban (1950-53) az
amerikai agresszió elhárításában.
Az ünnep alkalmából nemzetközi
Marathon-versenyt rendeztek Phenjan
utcáin. A 250 versenyző küzdelmét több
tízezres tömeg kísérte figyelemmel. Az
ünnep előtt, április 1-én köszöntötték
országszerte az elsős diákokat is. A tanév
hagyományosan áprilisban kezdődik.
A phenjani ünnepségek keretében Kim
Dzsong Un, a KNDK jelenlegi vezetője
felkereste a Kumsusan palotát, azt a
mauzóleumot, ahol nagyapja, Kim Irszen
és édesapja, Kim Dzsong Il is nyugszik.
Kim Dzsong Il 1994-2011 között vezette
az országot. Halála után választották a
koreai párt, állam és hadsereg élére Kim
Dzsong Unt. A mauzóleumot a „nemzet
dicsősége és büszkesége jelképének”
tartják, és százezrek keresik fel évente.
A KNDK-ban éppen a közelmúltban

tartottak parlamenti választásokat. A
parlament első ülésén ismételten Kim
Dzsong Un lett a Honvédelmi Tanács
első elnöke, ami a fegyveres erők feletti
teljes irányítást jelenti. A Honvédelmi
Tanács egyébként nem koreai sajátosság.
Kínában is létezik hasonló intézmény,
amelynek vezetője az ország első
embere, Hszi Csin-ping. A parlament
első ülésén megválasztották a KNDK
miniszterelnökét is. Ezt a tisztséget Pak
Pong Ju tölti be.

Kim Dzsong Un az ideológiai
területen dolgozók konferenciáján
nemrégiben kijelentette, hogy a párt
eszmei tisztasága a KNDK sikereinek
titka, és mindent meg kell tenni
az ideológiai munka fejlesztése, a
társadalom eszmei színvonalának
emelése érdekében. A legfontosabb
feladat,
hogy
megvédjük
a
szocializmust, és egyúttal az emberek
javára kamatoztassuk mindazt a jót,
amit a szocializmus képes adni.
Közben az USA folyamatos nyomást
gyakorol a KNDK-ra, hogy mondjon le
nukleáris erőiről. A KNDK vezetése kész
tárgyalni, de nem hajlandó egyoldalú
engedményekre. „Fejleszteni fogjuk
nukleáris fegyvereinket, mivel ezek az
egyesült Korea kincsét jelentik, amiről
semmilyen áron sem mondhatunk
le” – nyilatkozta Kim Young-nam, a
KNDK parlamentjének elnöke a mostani
ünnepen. A KNDK vezetése érti: ha
egyoldalúan lemondanak valamiről,
az amerikaiak pozitív válaszlépésére
biztosan nem számíthatnak. Ők ismerik
már az amerikaiakat.
***
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
levélben köszöntötte az ünnep alkalmából
Kim Dzsong Unt, a Koreai Munkapárt
vezetőjét.
KIM DZSONG UN ÉS FELESÉGE RI SOL YU
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MADURO KITART

Példa nélküli válságtanácskozást kezdett a venezuelai kormány
az ellenzékkel
Tárgyalóasztalhoz ültek helyi idő szerint csütörtök éjjel a
venezuelai kormány és az ellenzék képviselői, hogy megoldást
találjanak a dél-amerikai országot sújtó – két hónapja erőszakos
tüntetésekben megnyilvánuló – válságra.
A hatórásra nyúlt megbeszélésen a feleknek nem sikerült
kompromisszumra jutniuk.
A közszolgálati televízióban és rádióban élőben közvetített
tanácskozáson a Vatikánnak és a Dél-amerikai Nemzetek
Uniójának (Unasur) a küldöttei – Brazília, Kolumbia és
Ecuador külügyminisztere – is jelen voltak. A találkozó
elején Aldo Giordano vatikáni nuncius felolvasta Ferenc
pápa üzenetét, amelyben a katolikus egyházfő arra kérte a
venezuelai kormányt és az ellenzéket: tegyék félre politikai
nézeteltéréseiket, és jussanak közös nevezőre annak
érdekében, hogy véget érjenek a február közepe óta tartó
erőszakos tüntetések.
A kormányellenes demonstrációkon a legfrissebb adatok
szerint eddig már 41-en vesztették életüket, és több mint 600-an
sebesültek meg.
Az eszmecserét az elnöki palotában tartották meg, ahol a
tavaly elhunyt Hugo Chávez örökébe lépett Nicolás Maduro
államfő fogadta a Demokratikus Egység Kerekasztala
(MUD) nevű mérsékelt ellenzéki koalíció képviselőit, köztük

első alkalommal Henrique Capriles kormányzót, kétszeres
elnökjelöltet is. A radikális ellenzék bojkottálta a találkozót.
A tavaly április óta hivatalban lévő Maduro határozottan
elutasította az ellenzék arra vonatkozó kérését, hogy a kormány a
demonstrációk kezdete óta bebörtönzött személyeket részesítse
amnesztiában, valamint fegyverezze le a chávizmushoz köthető civil
csoportokat. „Van ideje az igazságnak, és van ideje a kegyelemnek.
Pillanatnyilag az igazságnak van itt az ideje” – reagált a venezuelai
államfő az ellenzék kérésére. Maduro a szóban forgó fegyvereseket
„egyszerű szociális munkáscsoportoknak” nevezte.
Az ellenzék képviselői azt is az elnök szemére vetették,
hogy tönkreteszi az olajban gazdag országot, miközben hallani
sem akar az eltérő véleményekről. A politikusok ezen kívül a
gazdasági problémák megoldását és a közbiztonság javítását - a
tüntetők legfőbb követeléseinek megvalósítását – is sürgették.
Capriles annak a véleményének adott hangot, hogy a mostani
válság még a tavaly áprilisi választások következménye,
amelyeken az ellenzéki vezér alig több mint 200 ezer szavazattal
maradt le Madurótól.
A venezuelai elnök a tüntetésekkel kapcsolatban kitartott
azon álláspontja mellett, hogy a demonstrálók nem akarnak
mást, mint megdönteni kormányát az Egyesült Államok
támogatásával. Arra kérte az ellenzéket, hogy közösen találják
meg a kölcsönös együttélés módját. Maduro jövő keddre újabb
találkozót hívott össze.
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REICHSKOMMISSARIAT UKRAINE
a többi kelet-európai ország, köztük Magyarország szerves
integrálása az EU-ba. Az EU tartott Oroszország reagálásától
is. És még valami. Az EU eddig odáig ment el, ahol a katolikus
Európa határai húzódnak. Kelet felé menve már többségben
vannak a görögkeletiek, ami már egy nagyon összetett problémát
vet fel.
Az európai nagytőke természetesen az első pillanattól kezdve
vitte a pénzt Ukrajnába, de ez a kezdeti hódítás időszaka. A
legkézenfekvőbb területekre merészkedtek be. Így jelent meg a
McDonalds is, meg a nyugati bankok is. Jött a spekulatív tőke is,
amelyet nem zavart, hogy az ukrán törvények még nem olyanok,
mint az EU-szabványok, s amerre a szem ellát, mindenütt
korrupció. Ez a fajta tőke szívesen halászik a zavarosban, s a
korrupció nem, hogy nem zavarta, de szinte ebből élt.
Az utóbbi években a nyugati tőke némileg megtorpant. Az
igazi nagy pénzek csak akkor jönnek egy országba, ha már
minden úgy működik, mint ahogyan otthon megszokták. A
lényeg: minden legyen eladó, ne legyenek állami monopóliumok,
lehessen kivinni szabadon a profitot, a munkatörvénykönyv
tartsa kordában a dolgozókat és a szakszervezeteket, és ne
lopják ki az ember szemét.
Ukrajna a Szovjetunió keretein belül fejlett agrár-ipari ország
volt. Az ukrán termékeknek biztos piacuk volt az országon belül,
illetve a többi szocialista országban. Az energiaellátás nem
volt kérdés. A beruházásokat egységes népgazdasági tervezés
keretében döntötték el. Az ukrán embereknek volt munkájuk,
megélhetésük. Az ukrán kultúra nagyobb fejlődési lehetőséget
kapott, mint bármikor a korábbi évszázadok során. A Szovjetunió
szétverése, a tőkés rendszerváltás ezt a folyamatot állította meg.
A kapitalizmus elszegényítette az ukrán embereket, az ország
növekvő mértékben került idegen befolyás alá.
HITLER ÉS AZ EU
Az Európai Unió vezetői nagyjából azt a szerepet szánják
Ukrajnának, mint egykor Adolf Hitler. Persze mindent
civilizáltabban. Most nem hívják Ukrán Birodalmi
Kormányzóságnak (Reichskommissariat Ukraine), nem
neveznek ki az élére olyan hírhedt személyeket, mint Erich
Koch, de a lényeg ugyanaz. Ukrajnából szabályos gyarmatot
akartak faragni, ahol az emberek fillérekért hajlandók dolgozni,
és közben még a nyugatiak áruját is megveszik. Ahogyan a
gyarmatokon szokott lenni, a helyi vezetést olyanokra bízták,
akik ideig-óráig, de kordában tudták tartani a népet. EU nyelven
ezt hívják belpolitikai stabilitásnak. Az elmúlt időben hol
Tyimosenko, hol Janukovics volt a helytartó, az egyik nyugatra
húzott, a másik keletre, de egyben azonosak voltak: lopták az
ország, az emberek pénzét. A nép pedig egyre szegényebb lett.
Ukrajna igazi kincs. 603 ezer négyzetkilométerével nagyobb,
mint Franciaország, másfélszer akkora, mint Németország, de
45 milliós lakossága csak fele Németországénak. Nagy terület,
jó föld, természeti kincsek, kevés lakos, vonzó helyszín minden
hódítónak.
Az EU és általában az európai nagytőke nem azonnal szánta
rá magát Ukrajna megszerzésére. Eleinte elég gondot okozott

AMIKOR EGY EGÉSZ NÉP NYOMOROG
Kijevben a nettó órabér 2,20 euró. Ennél még Egyiptomban is
többet fizetnek a dolgozónak. Összehasonlításképpen: Bécsben
a nettó órabér 14 euró, Moszkvában 6,6. A havi átlagbér 300 euró
körül van, már azoknál, akik kapnak fizetést. A legtöbb helyen
legfeljebb munka van, de fizetés csak hébe-hóba. Kijevben
sem rózsás az élet, de vidéken? A nyugat-ukrajnai területeken
az átlagbér csak felét teszi ki a kijevinek. A bányáiról híres
Donvidéken valamivel jobb, de itt is 30 százalékkal kevesebbet
keresnek, mint Kijevben. A lakosság 70 százaléka él a
szegénységi küszöb alatt. Az élelmiszervásárlások 60 százaléka
a lakosság 5 százalékára jut. Vajon hogy esznek a többiek?
2012-ben, Európában az egy főre eső GDP 27 ezer dollár volt.
Ezen belül Kelet-Európában 11,5 ezer dollár. Ukrajnában egy
lakosra 3872 dollár esik. Náluk csak a moldávok szegényebbek
a maguk 2000 dollárjával.
Az elmúlt 20 év EU-gyarmatosítása teljesen szétszakította
Ukrajna keleti és nyugati részét, amelyek között egyébként is
vannak történelmi különbségek. A nyugati Lvov és Ternopol
környéke például a 17. századig Lengyelországhoz tartozott,
majd Ausztriához. 1921-39 között megint a lengyeleké volt. Itt
húzódik a katolikus Európa határa is. Innen nyugatra a katolikus
vallás a döntő, keletre a görög-keleti. A Dnyeper keleti partján
vannak Ukrajna ipari központjai, és az erre élők leginkább
orosznak vallják magukat.
A Szovjetunió feloszlatása, azaz 1991 után az EU
Ukrajnának is a „demokratikus piacgazdaság” útját ajánlotta,
azaz a kapitalizmust. Beindult az állami vagyon kiárusítása,
vele együtt megindult a külföldi tőke is Ukrajnába, hogy
kihasználja az olcsó munkaerőt és az ország természeti
erőforrásait. 2013-ban a külföldi direkt beruházások 65,2
milliárd dollárt tették ki.

KÜLFÖLD

Ma Ukrajnában a külföldi beruházások felét a nyugati cégek
teszik ki. Itt van mindenki: a McDonalds, a Metro, a Porsche,
az Erste Bank, a Commerzbank és sok mindenki más. 2013ban a külföldi beruházások értéke 56,6 milliárd dollár volt.
Ennek 33,1 százaléka származott Ciprushoz, ami nyilvánvalóan
szemfényvesztés. A „ciprusi” cégek mögött nyugati és orosz
multik állnak. Németország 11 százalékkal van jelen, és még
Ausztria is mintegy 6 százalékkal. Az adatok elemzése alapján
feltételezhető, hogy az orosz tőkebefektetések aránya 20
százalék körül van.
Hova megy a külföldi tőke? Nagyjából azonos arányban a
bankszektorba, a feldolgozóiparba és a kereskedelembe. A
mezőgazdaság csak most kezdi érdekelni a külföldi tőkét.
Ukrajna 2013-ban 2 millió tonna gabonát szállított Kínának, és
Ukrajna az egyre éhesebb Kína egyik éléskamrája lehet.
A gyarmatosító nyugatnak az ukrán piac is kell. 2012ben Ukrajna teljes kivitele 68,5 milliárd dollár volt, de 84,6
milliárdért vásároltak külföldi árut. Az EU-ba irányul az ukrán
export 25 százaléka, de az EU-ból származik az ukrán import
31 százaléka.
Ukrajna más szempontból is érdekli a külföldet. Ukrajna
jelentős hadiparral rendelkezik, amiben szerepe van a jelentős
katonai kiadásoknak is. Ki hinné, hogy Ukrajna a GDP
2,7 százalékát költi katonai célokra? Az ukrán fegyvereket
előszeretettel vásárolják az ázsiai országok. A hadipar 90
százaléka azonban állami tulajdon, amit nyilván szeretnének a
külföldiek megváltoztatni.
Az ukrán zsákmány meglehetősen nagy. Még a kicsi
Ausztriának is jut belőle. Az osztrákok 3-4 milliárd dollár
körül fektettek be Ukrajnában, így a 4. helyen állnak. Ebben
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természetesen benne vannak az osztrák hátterű ciprusi cégek is.
Az osztrák acélkonszern, a Voestalpine is komoly pozíciókkal
rendelkezik. Az osztrákok a bankszféra érdekli legjobban, a
Raiffeisen a negyedik legnagyobb „ukrán” bank.
EURÓPAI HÁBORÚ ELŐTT?
A nyugatnak, ezen belül az EU-nak jól jönne Ukrajna. Az
EU válságának még nincs vége. A válság elleni egyik recept
pedig az extenzív fejlesztés, azaz még több piacot megszerezni.
Ukrajna óriási lehetőség. A lehetőségből azonban csak akkor
lehet valóság, csak akkor lehet az EU éléstára, ha Ukrajna
integrálódik az EU-ba, egyforma törvények, egyforma
szabályok szerint.
Mit mond az EU? Ők kiállnak Ukrajna területi egysége és
integritása mellett. Mit jelent ez magyarul? Azt, hogy az EUnak minden kell. Nem hajlandó osztozkodni senkivel, még az
oroszokkal sem.
Oroszország viszont joggal mondja, hogy az olyan területek,
ahol zömében oroszok élnek, amelyek történelmileg mindig
oroszok voltak, nem tartozhatnak az EU-hoz, és nem lehet az
USA zsákmánya sem. Ha nem akarunk európai háborút, nem
lehet egyoldalú előnyökre törekedni, nem lehet csak az EU
érdekeit szem előtt tartani.
A nép lassan kezdi felemelni a hangját. Nem férhet kétség
ahhoz, hogy a Krímben, vagy most Donyeckben, Harkovban,
a doni térségben a nép szólalt meg. A nép akar Oroszországhoz
tartozni. A nép nem akarja, hogy az legyen a határra kiírva:
Reichskommissariat Ukraine, vagy, ha jobban tetszik EUKomissariat Ukraine.
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