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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
TEHER ALATT NŐ A PÁLMA!
A Munkáspárt is olyan, mint a pálma.
Teher alatt nő! Itt volt például a héten
a túrkevei Munkás Kupa. Éveken át
akartuk, hogy legyen munkáspárti csapat
is, nem sikerült. Dull Norbi kézbe vette,
mindjárt lett csapat. Jó, jó, egyhamar
nem esélyesek a világbajnokságra, de
a magyar válogatott se jutott ki, akkor
miért pont a tiszaburaiaktól várjuk el?
De nem is ez a lényeg. Norbi fiatalember,
édesapjától átvette a helyi pártot, négy
éve önkormányzati képviselő. S, most
megint nekivág. Szóval tényleg teher
alatt nő a pálma.
Vagy itt voltak az áprilisi választások.
Nehezen és bizonytalanul indultunk
neki, aztán belelendültünk. Budapesttől
rettegtünk, hiszen már nagyon régen nem
volt egyéni jelöltünk. A végére lett öt
jelöltünk! Féltünk, hogy nehezen találunk
embereket, akik vállalják a jelöltséget.
Aztán örömmel láttuk, hogy hét fiatal
lány és fiú is van azok között, akik sikerrel
vették az ajánlásgyűjtés akadályát, és
még több volt az indulók között. Olyanok
is megjelentek közöttünk, akik korábban
távol voltak a Munkáspárttól.
Persze, nagyon jól emlékszünk,
hogy a munka nem ment önmagától.
Nagyon nagy fegyelemre, pontosságra
volt szükség. Ehhez pedig keménykezű
irányítás kellett. Valljuk be őszintén:
sokan nehezen viseltük a kemény

MUNKÁSPÁRT

MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,
AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK
A VILÁGOT, MONDJUK ÚGY, BALSZEMMEL. EZUTÁN MINDEN SZÁMUNKBAN
ELMONDJUK, MIKÉNT IS LÁTJUK AZ ÉPPEN ESEDÉKES ESEMÉNYEKET A SAJÁT
POLITIKAI ÉRTÉKÍTÉLETÜNK ALAPJÁN, BALSZEMMEL.
parancsokat,
de
beláttuk,
hogy
másként nem lehet. A választás nem
sétagalopp, a választás harc, sőt háború.
Az áprilisi háborúból erősebben került
ki a Munkáspárt. Új emberekkel, több
tapasztalattal és nagyobb önbizalommal.
Szóval, a mi pálmánknak is a teher tesz
jót.
Októberben jönnek az önkormányzati
választások. Eldöntöttük, hogy nekimegyünk. A parlamentbe szinte lehetetlen bejutni ebben a rendszerben, de az
önkormányzatokba be lehet. Hogyan
kell csinálni? Nos, vegyen példát
mindenki Gulyás Jánosról, Borsodbóta
polgármesteréről! Mindenki tudja róla,
hogy munkáspárti ember, de azt is tudják,
hogy tisztességes, becsületes, él-hal a
faluért. És évtizedek óta megválasztják.
Reméljük, az idén is.
Tisztességes, becsületes emberünk
sok van. Hát akkor ne ingadozzunk,
induljunk! De körül is nézhetünk egy
kicsit. A fiunk, a lányunk, a vejünk,
a menyünk, a barátunk! Miért ne
kérhetnénk fel őket is? Nem mindenki
dolgozik olyan munkahelyen, hogy
rettegni kellene az elbocsátástól.
Higgyétek el, mindenütt vannak
támogatóink! A múlt héten megnéztük
a Békés megyei helyzetet. Az áprilisi
választásokon a 75 Békés megyei
településből egyetlen egy, értitek,
egyetlen egy olyan település volt, ahol
nem kapott szavazatot a Munkáspárt.

Vagyis vannak híveink. Igaz, nem
könnyű őket megtalálni, de ezt nem is
mondja senki. Bízzunk önmagunkban,
vegyünk a vállunkra még egy kis terhet,
és erősebbek leszünk!
Meg kell próbálkozni a polgármesterállítással is. Az önkormányzati választásokon erre figyelnek leginkább az
emberek, és itt van a legtöbb médiaszereplési lehetőség. A kisvárosokban
a jelöltjeink ismertsége, hitelessége
sokat segíthet. De érdemes belevágni
néhány nagyobb városban is. Miskolcon,
Salgótarjánban, Szolnokon, de miért ne
menne Békéscsabán is, vagy másutt?
És még valami! Az emberek várnak
bennünket. Az emberek várnak a határozott szóra. Várnak ránk, csak mi
nem eléggé jutunk el hozzájuk. A falun
az MSZP nem kell a népnek. Nem is
értik a szocik nyakatekert fővárosi
szövegét, de azt se nagyon hiszik el,
hogy milliomos létükre a szegény ember
mellett állnának. A falu ezért szavazott
áprilisban a Jobbikra. Igen ám, de a Jobbik
is változik. 2018-ban nyerni akarnak, és
ezért „néppárttá” akarnak válni, kedves,
aranyos,
szalonképes,
EU-kedvenc
polgári párttá. Itt az ideje, hogy eljussunk
azokhoz, akikhez eddig csak a Jobbik
jutott el, és elhitték radikális szövegüket.
A tőke ellen ebben az országban csak
mi harcolunk. Ha a falu népe tényleg
radikális változást akar, akkor velünk kell
jönnie. Minél több helyen indulunk az
ősszel, annál több embernek adjuk meg
ezt az esélyt! Mindig erre tessék gondolni!
A Fidesz alaposan megváltoztatta a
budapesti politizálás feltételeit. Van ebben
valami jó is. Ötezer ajánlás kell ahhoz,
hogy egy párt, mondjuk a Munkáspárt
főpolgármester-jelöltet indítson. Nem
kevés, de nem is lehetetlenül sok! Van
mondanivalónk a főváros ügyeiben? Van,
hiszen itt élünk. A szegény, a dolgozó
gondjait itt sem ismeri jobban nálunk
senki. Mutassuk meg az embereknek,
hogy nem kell beletörődniük a parlamenti
pártok jelöltjeibe. Mindig van más út,
más lehetőség! Mutassuk meg nekik ezt
az utat!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Az első fokon másfél év börtönbüntetésre ítélt Hunvald Györgyöt
nagy többséggel választották meg erzsébetvárosi vezetővé a
helyi MSZP küldöttjei. Egy kerületi szocialista politikus úgy
nyilatkozott, hogy Hunvaldot kétharmados többséggel választották
meg, egy másik forrás szerint pedig „akármit is gondolunk a
tevékenységéről, a helyi szervezetben rendkívül népszerű, ahogy a
kerületi lakosok egy jelentős része is kedveli”.

Munkáspárt: Egészen addig, amíg azon múlik, hogy egy vállalkozás
sikeres lesz-e, hogy melyik párthoz húz, nem is lesz változás. Csak
a pénz cserél helyet, az elv változatlan. Mindent a gazdagoknak,
semmit a szegényeknek. Szépíthetjük, de tényleg ezt hívják
kapitalizmusnak. Amíg nem lépünk fel közös erővel a tőke uralma
ellen, csak nézhetjük a fejünk felett átcsapó habokat. Habokat, amit
a „gálya” vet. Petőfi ezt igen szépen elmagyarázta…

Munkáspárt: Van az a szintű orcátlanság, amire kultúrember
nem igazán talál szavakat. Vagy ha igen, azok nem igen tűrnek
nyomdafestéket. Mindenki tudja, hogy Hunvald úr lopott, csalt,
simlizett, úgy milliárdos nagyságrendben. Van, amiről már a
bíróság is ítélt, kisebb ügyeket megúszott, a többi folyamatban.
Az MSZP mégis, újra a keblére öleli – vagy ennyire nincs káder,
vagy ennyire van mit „adományozni” a kasszának? – skrupulusok
nélkül. Pompás példa, miért kell abbahagyni a „szegény,
megtévesztett MSZP szavazók” sajnálatát. Tájékoztatásra, és nem
szánalomra van szükség. Mert aki ilyen embert követ, az rászorul
az információra.

5. Az Együtt felfüggesztette az együttműködést a Szolidaritással
azután, hogy Kónya Péter arról beszélt: új párt alapításán
gondolkodik. Kónya korábban az Együtt társelnöke volt, de a
pártnak most is tagja. Az Együtt által kiadott sajtóközlemény szerint
azt várják Kónyától, hogy a Szolidaritás „szervezeti döntésekkel
megerősített módon tisztázza viszonyát az Együtthöz.” Az Együtt
azt írja a közleményben, hogy ha a Szolidaritás továbbra is együtt
akar működni velük, akkor készek erre.

2. Az ügyészség azzal vádolja a miskolci munkaügyi központ
egyik dolgozóját, hogy 56,5 millió forintot sikkasztott a központ
számlájáról. A vád szerint 2010 elejétől 2011 szeptemberéig 127
létező, de álláskeresési ellátásra nem jogosult személy részére
állapított meg ellátást.
Munkáspárt: A hivatali visszaélés nem szép dolog, de szemlátomást
gyakorlat. Mindenki a maga szintjén. Olyan pénzek „tűntek el”
az elmúlt 25 évben, hogy még a gondolatukba is beleszédülnénk.
Igen, a csalókat meg kell büntetni. De talán föntről kellene kezdeni
az elszámoltatást, mert „a fejétől bűzlik a hal”. Ha nagyban nem
lophatnának, a kisebbek is átgondolnák, mennyire „szabad préda”
az adófizetők forintja.
3. Hónapokon át lehallgatták a telefonját annak az adóellenőrnek,
akinek a napokban kezdődött meg a pere a Szolnoki Törvényszéken.
Azért kellett bíróság elé állnia, mert a vádirat szerint súgott
vendéglátós barátjának: elmondta neki telefonon, mikor várható
adóellenőrzés.
Munkáspárt: Kicsi, kisebb, legkisebb. Így is strukturálhatnánk híreinket.
Gondoljunk bele, mennyit „spórolhatott” az ominózus vendéglátós?
Majd azt is nézzük meg, mennyibe kerülhetett az, hogy az adóellenőr
telefonját lehallgatták? Ez pusztán számszaki kérdés, de nem
okvetlenül felesleges. S persze mellette felmerülnek morális felvetések
is. Jól alszik az a magyar vállalkozó, aki csalásra kényszerül? Nem
lehetne olyan törvényeket hozni, hogy egyszerűen ne kelljen csalni?
Egyébként, de, lehetne. Csak nálunk nem ez a „módja”.
4. Egy nemzetközi felmérés alapján még mindig nagyon korrupt a
magyar gazdasági élet: a megkérdezett üzleti vezetők 60 százaléka
szerint gyakoriak a visszaélések és a megvesztegetések itthon, ez a
két évvel ezelőtti felméréshez képest két százalékos romlást jelent.

Munkáspárt: Már megint egy színpadi baki. Próbáltak úgy tenni,
mintha azonosak lennének az érdekek, roppantul polgárian és
népközelien, csak a csuda sem értette, mit akarnak. Nem is
szerepeltek igazán jól, így elkezdődhet a koncon való marakodás.
Kónya úr át fogja ruházni a mandátumát? Eszében sincs. Kis
„sakkozás” itt, másik amott – mindketten tudják, mi szolgál a
zsebük hasznára.
6. A Magyar Államkincstár adatai szerint minden 3. képviselőjelöltnél
találtak szabálytalanságot az elszámolásban. Az 598 állami
támogatást kapott jelöltből ezért 177-nek vissza kell fizetnie az
egymilliós támogatás kétszeresét. Rajtuk kívül 47 képviselőjelölt
nem adta be határidőre az elszámolást, nekik is fizetniük kell.
Összesen 209 millió 267 ezer forint visszafizetését írta elő az
államkincstár, a pénzt, ha kell, adók módjára hajthatja be az
érintettektől a NAV. Mint ismert, a képviselőjelöltek összesen 1,1
milliárd forintnyi állami támogatást kaptak.
Munkáspárt: A parlamenti választásokon annyi bóvli-párt indult,
hogy az is csoda, mindössze ennyit követelnek vissza tőlük.
A Munkáspárt minden egyes fillérrel tisztességesen elszámolt, de a
munka még nekünk sem volt sétagalopp. Persze bizonyosan voltak
„ügyes” pénzügyesek, hogy a támogatások felhasználását „szépen”
dokumentálják. A kérdés csak az, mennyi pénzt kell áldozni egy
kamu-demokrácia oltárán. A miénkből.
7. Nem indulhattak a parlamenti választásokon, mégis be kell
jegyezni őket pártként: a Kúria ítélete szerint a Magyar Kétfarkú
Kutya Párt (MKKP) ugyanis megfelelt a törvényi feltételeknek,
a céljairól pedig nem a bíróságoknak, hanem a választóknak kell
véleményt mondaniuk.
Munkáspárt: Ha megnézzük a tavaszi indulókat, ez teljesen jogos
döntés. Hogy nem komoly? Nézzünk már meg néhány „bejegyzett”
pártot a lista aljáról!
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MAGYARORSZÁG

AZ IMF MEGFEGYELMEZNÉ EURÓPÁT
MAGYARORSZÁGON A BANKADÓ ELTÖRLÉSÉT ÉS
A MÁV ÉS A BKK PRIVATIZÁCIÓJÁT IS KÖVETELIK
A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
Görögország
„lerendezése”
után
mindenki mást is megfegyelmezne
Európában. Az Unióval karöltve újabb
megszorításokat, a szociális ellátás
„reformját” és a bankok további
feltőkésítését követeli. Magyarországon
az extraadók eltörlését és többek
között a MÁV és a fővárosi közlekedés
privatizációját követeli.
Magyarország
az
IMF-programját
lezárta, sőt a határidőnél hamarabb
fizette vissza a hitelt, és saját kezébe
vette a gazdaságpolitika irányítását –
közölte a minap büszkén Orbán Viktor.
Ehhez képest a Nemzetközi Valutaalap
„komiszárjai” szinte azt csinálnak
hazánkban, amit csak akarnak. Az IMF
csapata idén márciusban is minden
lényeges adathoz hozzáfért, „kihallgatta”
a magyar döntéshozókat, „meghallgatta”
a magyarországi pénzügyi intézmények
panaszait. Júniusra megszületett az ítélet
is: tűrhető a magyar gazdaság, de azért
változtatni kell néhány meghatározó
dologban. Elsősorban „mérsékelni kell a
gazdaságot torzító magas adókulcsokat”,
azaz el kell törölni a bankok és multik
extraadóját, még úgyis, hogy ezek a cégek
nyilvánvalóan mindent a lakosságra
terhelnek. Ezen kívül kevesebbet is kell
költenie az államnak. Ez jól is hangzik, de
nézzük meg, hogy pontosan mi szerepel
az IMF anyagában: „nagyon könnyen
lehetne költségeket spórolni a közösségi
közlekedési rendszerek - a BKK, a MÁV,
a veszteséges állami cégek – reformjával”.
Magyarán a kormány privatizálja a
vasutat és a budapesti közlekedést,
adja vissza a külföldi multiknak az
elmúlt években visszaszerzett néhány
közműcéget, és általában is adjon
mindenben és mindenhol szabad utat a
nyugati tőkének.
Figyelmen kívül hagyhatja ezt a
„javaslatot” az Orbán-kormány? Csak
akkor, ha függetlenedni tud az Európai
Uniótól, hiszen az IMF-diktátum
Brüsszel beleegyezésével érkezett. Az
EU az IMF-hez hasonlóan a nagytőke
szervezete,
a
Fidesz-kapitalizmust
építő Orbán erre nem tud sokáig nemet

mondani – az úgynevezett demokratikus
ellenzék, Gyurcsányék, Bajnaiék a
szocialisták és az LMP-sek pedig nem is
akarnak. A Jobbiknak meg csak a hangja
nagy.
Az IMF azonban nem csak Magyarországot
fegyelmezné,
Brüsszellel
összhangban az uniós országok nak is
üzent. A bevezető itt is jól hangzik: „már
kezdenek megszilárdulni a fellendülés
alapjai, megerősítéséhez azonban további
intézkedésekre van szükség, és erre a
kedvező piaci környezet meg is adja a
lehetőséget”. Ahhoz, hogy minden még
szebb legyen, csak néhány dolog kell. Így
például folytatni kell a bankok mérlegének

a szanálását és a bankunió létrehozására
tett erőfeszítéséket – azaz adjanak még
több adó-eurót a pénzintézeteknek,
ráadásul a bankunióval szinte minden
komoly pénzügyi döntést adjanak a
kezükbe. Ezen kívül „be kell fejezni a
strukturális reformokat”, tehát további
lakossági megszorítások kellenek.
Az IMF nem problémamegoldó,
hanem fegyelmező szervezet. Az IMF
abban érdekelt, hogy senki se tudja
törleszteni az adósságát, aki mégis,
az minél gyorsabban vegyen fel újabb
hitelt. Amiből ne termelő beruházásokat
finanszírozzon, hanem árusítsa ki az
országot és fizesse a kamatokat.

ÁTVERIK AZ
A HATÓSÁG CSAK FIGYELMEZTET,
VISZONT NEM TESZ SEMMIT
Az elmúlt napokban ugrásszerűen megnőtt az időseket megcélzó árubemutatókkal
kapcsolatos fogyasztói panaszok száma – közölte a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság (NFH).
A pórul járt idősek szinte kivétel nélkül hasonló körülményekről számolnak
be: egészségügyi vizsgálatra hívják őket, majd egy viszonylag „súlyos diagnózist”
közölnek, melyre megoldást kizárólag a több százezer forint értékű bioptron
lámpa vagy masszázsfotel megvásárlása jelenthet. Jellemző továbbá, hogy a 14
napos elállási jog érvényesítését különböző kifogásokra hivatkozva jogszerűtlenül
megtagadják.
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OLASZ INVÁZIÓ: KI VÉDI MEG
A MAGYAR BOROKAT?
AZ EURÓPAI UNIÓNAK „KÖSZÖNHETŐEN” TÖNKRE MEHET
A MAGYAR BORÁGAZAT
Az olasz borok az uniós támogatásnak köszönhetően literenként 80 forintért kerülhetnek az országba. Magyarország
nem kap Brüsszelből semmilyen segítséget, az olcsó itáliai „tömeg-lőre” a teljes hazai szőlészeti-borászati ágazat
felszámolásához vezethet. A magyar kormány egyelőre hallgat. Ki védi meg a magyar borokat?
Magyarország a szőlő- és bortermelés területén nem
szorul behozatalra, mégis több százezer hektoliter bor
érkezik Olaszországból, ami elérheti a belföldi bortermelés
10 százalékát is. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa így
önkéntes importkorlátozást kér a borkereskedőktől annak
érdekében, hogy vissza lehessen szorítani az olasz borok
piaczavarónak tartott behozatalát. A mintegy 530 ezer
hektoliteres teljes tavalyi magyar borimportból az olcsó
olasz borok 409 ezerrel részesedtek, és e mennyiség itteni
piaci megjelenése ágazati szakértők szerint az idén a jelentős
mennyiségű hazai szőlőfelvásárlást nehezítené meg, emellett
pedig a szőlőfelvásárlási árak letörésével is fenyeget.
Font Sándor, a parlament mezőgazdasági bizottságának
fideszes elnöke korábban úgy nyilatkozott, hogy megdöbbentően alacsony, 80 forintos literenkénti áron érkeznek
borok Olaszországból, ráadásul részben feketecsatornákon
keresztül. Az olasz kereskedelemstatisztikai adatok azt
mutatták: tavaly folyamatosan nagyobb volt a borexport
Magyarországra, mint amennyi a magyar importadatokban
megjelent. Ez csak úgy lehetséges, ha az onnan elinduló
szállítmány nem hivatalosan érkezik meg az országba,
azaz egy része számlázatlan, áfa nélküli termékként kerül
forgalomba, „eltűnik”. Ráadásul az adatok szerint az
importbor nagy része folyóborként lépte át a magyar határt,
vagyis belföldön palackozták. Az olasz bor esetenként
magyarként is forgalomba került. Ez önmagában még nem
jogellenes, csupán fel kell tüntetni a címkén, hogy más

országból származik a termék. Vagy pedig a magyar borokkal
történt házasítás esetén azt kell a címkére írni, hogy a termék
az Európai Unióból származó borok keveréke, és így lehet
eladni. Több esetben azonban a címkén olvasható információ
félrevezeti a vásárlókat.
Olaszországban több jól gépesített, nagyüzemi ültetvény
működik, amelyek korábban az EU által támogatott lepárlásra
termeltek, tehát nem a minőség, hanem a mennyiség
számított. A támogatási rendszer átalakulásával azonban az
addig lepárolt bormennyiség felszabadult, ez magyarázza,
hogy manapság az olaszok akár házhoz is szállítják a
literenként 80 forintnak megfelelő árú folyóbort. Az olasz
borok alacsony ára valószínűleg azzal is magyarázható, hogy
„nem minden esetben az uniós borjog szigorú betartásával”
készül a termék.
Magyarországon tavaly 90-130 forintos kilónkénti
szőlőfelvásárlási árak alakultak ki, míg az ebből előállított
alapborokat 120-170 forintos literenkénti áron tárolták be. Az
olasz borokhoz igazított, 80 forintos literenkénti árú borral
számolva mintegy 40 forintos kilogrammonkénti szőlőárral
kellene kalkulálni az idei szüretre, ez azonban Font Sándor
szerint a teljes szőlészeti-borászati ágazat felszámolásához
vezethetne.
Az EU-tagság egyik következménye az, hogy a nyugati
áruk szabadon jöhetnek be a magyar piacra. Elvileg a magyar
borok is mehetnek Olaszországba, de csak elvileg. Az olasz
bor viszont tönkre teheti a magyar borgazdaságot.

Z IDŐS EMBEREKET
A tájékoztatás szerint az időseket az árubemutatókat szervező
vállalkozások egészségnapra, egészségügyi szűrővizsgálatra,
teljes körű egészségmegőrző programra, illetve ingyenes
állapotfelmérésre hívják, például szív- és érrendszeri
állapotfelmérésre, vércukorszint-mérésre, testzsírmérésre,
íriszdiagnosztikára. A meghívásból azonban nem derül ki, hogy
a végső cél a fogyasztók meggyőzése a több százezer forintért
kínált termékek megvásárlásáról.
Annak ellenére, hogy a fogyasztókat 2014. június 13-tól indoklás
nélküli elállási jog illeti meg, a termékbemutatókon vásárolt áru
átvételének napjától számított 14 napon belül, sokan nem tudják,
hogy létezik ez a lehetőség, és jogszerűen, bírósági út igénybevétele
nélkül is visszakaphatják a pénzüket. Pedig az elállást az eladónak
tudomásul kell vennie, és a vételárat vissza kell fizetnie.

Az elállási jog határidőben történő gyakorlása nem
tehető függővé semmilyen feltételtől, így ellentételezéseként
nem köthető ki például kötbér, vételár-visszatartás vagy
egyéb fizetési kötelezettség. Nem tagadható meg a vételár
visszafizetése, arra hivatkozással, hogy a fogyasztó által
igényelt hitel- vagy kölcsönigénylési folyamat már elindult.
A fogyasztóvédők tehát kétségkívül figyelmeztetnek,
viszont nem tesznek semmit. Igaz persze, hogy jogköreik
korlátozottak, a kormányzat semmit sem tesz ennek
megváltoztatása érdekében. Nem beszélve arról, hogy amíg a
kormány reklámozására milliárdokat költenek, az idős emberek
tájékoztatása senkinek sem jut eszébe. Hasonlóan ahhoz, mint
ahogy a devizahitelesek esetében is csak hallgatott a felügyeleti
szerv, miközben a bankok átverték az embereket.
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MUNKÁSPÁRT

HAGYJÁK BÉKÉN
A BATTONYAI GYERMEKFALUT!
A Munkáspárt elítéli a battonyai SOS
Gyermekfalu elköltöztetését, és pontos
indokokat vár a döntéshozóktól, hogy
miért döntöttek a rossz elképzelés
mellett – jelentette be szombati
sajtótájékoztatóján Gál Ferenc megyei
elnök.
Mint ismeretes, többek között
negyven-ötven munkahely is megszűnhet
Battonyán emiatt. Ha a 70 gyerek elkerül
Battonyáról, ott negyedével csökken a
tanulók létszáma, számos pedagógust is
el kell bocsátani. Bízunk benne, hogy
nem egy bizonyos érdekkörnek kedvez
az érthetetlen döntés – tette hozzá.
A sajtóban megjelent hírek szerint
ugyanis a hirtelen költöztetés mögött
„ingatlan-buli” állhat.
A Népszabadság tudósítása szerint
a battonyaiak úgy tudják, hogy nem
az adományozók pénzén gondozott
gyermekek érdekei mozgatják a költözést,
hanem ingatlanértékesítési szempontok.
Orosházán
nem
is
gyermekfalu
épül, szép közösségi helyiségekkel,
úgy, ahogyan Hermann Gmeiner, az

SOS Gyermekfalvak megalapítója a
modellt kidolgozta, hanem szerte a
városban vesznek üresen álló házakat,

TÍZ MUNKÁSPÁRTI
POLGÁRMESTER-JELÖLT
Karacs Lajosné, a Munkáspárt
A Munkáspárt tíz Békés megyei
településen
kíván
polgármester- alelnöke, az önkormányzati választást
jelöltet indítani az őszi önkormányzati előkészítő koordinációs bizottság
választáson. Eddig már biztos, hogy tagja úgy vélekedett, hogy a mai
Pusztaföldváron, Orosházán, Békés- Magyarországon a választók 30-40
csabán, Battonyán, Gyomaendrő- százalékát nem képviseli senki. Őket
dön, Tótkomlóson, Szabadkígyóson szólítjuk meg egy valóban hatékony
lesz jelölt a tisztségre; jelentette be program segítségével – hangsúlyozta.
Gál Ferenc megyei elnök.
Emellett negyven képviGÁL FERENC (KÖZÉPEN)
selőjelölt indításában, illetve megyei lista állításában
gondolkodnak Békésben.
A munkáspárti jelöltek az
egyszerű emberekért fognak
dolgozni, hiszen őket nem
képviseli senki. Küzdeni
fogunk a gyermekéhezés
ellen és a közbiztonság
javítása érdekében.

és oda költöztetik a nevelőanyákat és
a gyermekcsaládokat – olvasható a
cikkben.
A battonyai volt az első SOS
Gyermekfalu Magyarországon. 1986ban költöztek be az első nevelőanyák
és gyerekek. 2008-ban épült az utolsó
két ház, 80 millió forintos költséggel.
A battonyaiak a helyi identitás részének
tekintik a gyermekfalut, a battonyai
családok gyermekei összejárnak a
gyermekfaluban élő gondozott gyerekekkel. Az évek során sokan, összesen
többmilliós nagyságrendű társadalmi
munkát végeztek a gyermekfaluban.
Hazánkban
Battonyán
kívül
Kecskeméten (1990) és Kőszegen (1993)
működnek SOS gyermekfalvak 10-12
családi házzal és saját háztartásukban
élő nevelőszülői családokkal. 1994-ben
megnyílt a szegedi, 2001-ben a lajosmizsei,
2003-ban pedig a séi ifjúsági ház, és
2012-ben pedig a kecskeméti ifjúsági
ház. A házakban összesen ma mintegy
370 gyermek és fiatal él – Battonyán 70.
Az ifjúsági házakban segítik a fiatalokat
önállósodni, felismerni a bennük rejlő
erőket. Felhívják a figyelmüket arra, hogy
egy piacképes szakma megszerzése, egy
főiskola elvégzése mekkora előnyökhöz
juttatja őket az életben.

MUNKÁSPÁRT

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 26. SZÁM
2014. JÚNIUS 28.

7

TÖBB MINT FOCI
SIKERES VOLT A JUBILEUMI,
XX. MUNKÁS KUPA
Túrkeve, 2014. június 21. Ragyogó
napsütés várta a jubileumi sportesemény
résztvevőit. Rekordnevezéssel, 19 férficsapattal indult az országos kispályás
labdarúgó bajnokság.
Az ünnepélyes megnyitót megtisztelte
a sportcentrum névadója, Kiss Kálmán
mesteredző, több olimpiai és világbajnoki
klasszis mentora, akinek vezetésével a
túrkevei NB I-es birkózó szakosztály két
ízben is elnyerte a magyar bajnoki címet.
A köztünk élő sportlegenda jókívánságait
a focikupa fővédnökének, Thürmer
Gyulának biztató szavai követték.
A Munkáspárt elnöke párhuzamot vonva
a most folyó futball világbajnoksággal a
következőket mondta: „Itt kell kezdeni
ahhoz, hogy mi is részesei lehessünk a
foci VB-nek. Ennek érdekében nem csak
a példát mutató Túrkevének kell tennie,
hanem országszerte mindenkinek. Ehhez
azonban olyan emberek kellenek, mint
Csajbók Ferenc, aki életét az ifjúság
nevelésére tette fel, nyugdíjba vonulása
után is töretlen kitartással szolgálja a jó
ügyet. Immár 20 éve szervezi a Munkás
Kupát. Méltán rászolgált pártunk
legmagasabb kitüntetésére, az Arany
Jelvényre.”
A kitüntetés átadása után a focisták
birtokba vették a pályákat és elkezdődött
a nemes küzdelem. A kieséses rendszerű versenyben 12 csapat jutott a
középdöntőbe. Közülük 6 csapat került
az elődöntőbe, végül 3 csapat játszotta
a döntőt. Eredmények: 1. Buga Falatozó
Túrkeve, 2. Spárta FC Debrecen, 3.
Buga Team Túrkeve. Legjobb kapus:

A MUNKÁSPÁRTI CSAPAT
Kormány Péter, legjobb mezőnyjátékos:
Ibrahim Isiyaki, gólkirály: Váradi
Vilmos. A díjakat Bencsik Mihály
megyei elnök, a Munkáspárt országos
alelnöke adta át. Helytállásukért,
sportszerűségükért említésre méltó a
többi résztvevő csapat is: Utcai Vegyes
Szolnok, Kunfer Kft. Kisújszállás,
B.L. Team Törökszentmiklós, Vadbika
Kenderes, Jamaika Kenderes, MOL
Bázistelep Szajol, Pope Martfű, Siva
Mont Kft Budapest, Munkáspárt
Magyarország, továbbá Palermo, „Hejes”
FC, Ámokfutók, Dögevők, Boca Juniors,
Hand Ball Team és Fenyves nevű túrkevei
csapatok.
A futballbírói grémium: Kormos
János Túrkeve, Malecz György Mezőtúr,

TÚRKEVE, CSAJBÓK FERENC KITÜNTETÉSE

Baktai Róbert Ecsegfalva, Gönczi Pál
Kenderes.
Köszönet a versenynek helyet adó
Ványai Ambrus Gimnázium Infor matikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolának, valamint a Petőfi Sándor
Általános Iskolának!
Köszönet illeti a szponzorokat:
Ábrahám és Tsa Kft, Árvai Imréné,
Bencsik Mihály, Dr. Bodó Péter, Copy
Fantasy, Csajbók Ferencné, Dávid
István, DELTA TYRES SERVICE
Bt, DE-WE MIX Bt, Dikó Miklós,
DOMINÓ
kultúrcikküzlet,
Gulyás
Károly, Gyógyfürdő Kft, Hegyi Csicsai
Csaba, HERCSIP-COOP Kft, Hodosi
Lajos, Hollósi Kft, Kádas Antal, Kalmár
Lajos, Kántor István, KEVEVILL Kft,
Kostyál Gumiklinika, Koszticza László,
Magyar Munkáspárt, K.Nagy Imre,
Pápai Attiláné, Pozsonyi Péter, Prokaj
Sportérem Bt, Sass Zoltán, Soós Mihály,
Süveges István, Dr. Szabó Zoltán, Szemes
Attila, Szilágyi András, Dr. Thodory
Zsolt, Tímár Műszaki Kereskedőház,
Túri Imre, Túri Lajosné.
Köszönet a helyi írott és elektronikus
médiának, a rendezőknek, a vendéglátóknak
és mindazoknak, akik hozzájárultak a
rendezvény sikerességéhez.
SÍPOS SÁNDOR
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HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK
Az első világháborúért Európa
tőkés körei a felelősek. A magyar
katonák hősiesen küzdöttek
a háborúban. Elhitték, hogy
királyuk és parancsnokaik nemes
célokért áldozzák fel őket. A
magyar uralkodó osztály azonban
nem a hazát védte, hanem új
területeket akart megszerezni.
Nem a békét védelmezte, hanem a
háborút használta saját céljainak
elérésére. A katonák hősként
haltak meg, rossz célokért.
Sorozatunkban a háború igazi
okait tárjuk fel, a hősökre és
áldozatokra
emlékezünk,
a
mai háborúk ellen emeljük fel
szavunk.
A HÁBORÚ MEGVÁLTOZTATTA MAGYARORSZÁGOT
Az első világháború megváltoztatta Európát, benne Magyarországot. A háború soha nem látott megpróbáltatás elé állította a
társadalmat. Ez a háború – a második világháborútól eltérően –
még nem okoz a hátországnak közvetlen károkat. Még nincsenek
bombázók, nincsenek rakéták.
De ez az első olyan háború, melyben néptömegek vesznek
részt. A háború négy éve alatt a hadseregbe szinte minden
mozgósítható nemzedéket behívnak, a lakosság mintegy 18
százalékát. A háború előrehaladásával mind többször hívták
pótsorozásra az addig még be nem vonultatott férfiakat. Akik
korábban alkalmatlanok vagy mentesítettek voltak, azok
egyre inkább megfeleltek, és a különböző ellátó alakulatokba,
munkásszázadokba – sőt nemegyszer a frontra induló
menetszázadokba – osztották be őket.
A háború, a hadviselés a tömegek személyes tapasztalatává
válik. A harcok során 1,5 millióan egyszer sebesültek meg, 500
ezer főt többször is ért sebesülés. Összesen minden második
bevonult katona legalább egyszer megsebesült, és minden
negyedik hadifogságba esett.
Tömegek tanulják meg a fegyver használatát, az emberek
megtanulnak ölni. Néha önvédelemből, néha értelmesnek, sőt
nemesnek vélt célokért, néha értelmetlenül, öncélból.
Mit ír Ady Endre?
„Szegény emberek mindent kitörűlnek
Emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek.
Szegény emberek ölnek és csak ölnek
S láz-álmaikban boldogan békűlnek
S reggelre kelvén megint megdühűlnek,
Kárhoznak, halnak, vadakká törpűlnek.
Halál-mezőkön bitófák épűlnek,
Nagy tetejükre kövér varjak űlnek,
Unják a hullát, el- s vissza-röpűlnek,
De az emberek meg nem csömörűlnek.”

TÁBORI KÓRHÁZ
A katonák megtapasztalják a halált. Az Osztrák-Magyar
Monarchia 1,1 millió katonát veszített. „A történelmi
Magyarország vesztesége az I. világháborúban körülbelül 660
ezer hősi halott, több mint 800 ezer hadifogoly… A lakossághoz
viszonyítva nagyobb volt a veszteség, mint a II. világháborúban”
– írta a téma szakavatott ismerője, dr. Kovács Vilmos ezredes, a
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.
HŐSÖK ÉS ÁLDOZATOK
Az első világháborúban magyar részről 14 honvéd gyalog-, 2
honvéd lovashadosztály, 3 honvéd hegyi dandár, 32 népfelkelő
gyalogezred, 10 népfelkelő huszárosztály, 160 népfelkelő
hadtápzászlóalj és számos tüzéralakulat vett részt. Valamennyi
hadszíntéren derekasan megállták a helyüket, bátorságuk,
kitartásuk és elszántságuk sokszor a közös hadsereg csapataiét
is felülmúlta, amiért gyakran még az ellenség is elismeréssel
adózott. Számos esetben nagyobb véráldozatot hoztak, mint
a császári és királyi csapatok. A magyar honvédhadosztályok
kétségtelenül a Monarchia haderejének legmegbízhatóbb és
legvitézebbül küzdő seregtestei közé tartoztak. A háború során
a honvédség tisztjei és legénysége számára 467 554 belföldi és
1855 külföldi kitüntetést adományoztak.
Kik halnak meg a frontokon? Túlzás lenne azt mondani,
hogy csak a közkatonák. De a tömeghadsereg természeténél
fogva a háború a legtöbb áldozatot a közkatonák közül szedi.
Ők a városok munkásai, de mindenekelőtt a magyar falu népe.
A háború forradalmasítja a katonatömegeket. 1918-1919-ben
majd ők viszik győzelemre az őszirózsás forradalmat és a
Tanácsköztársaságot is.
A háború első időszakában a frontokon életét veszíti a hivatásos
tiszti kar jelentős része. Ők kerülnek először érintkezésbe az
ellenséggel. A hivatásosok helyére tartalékos tisztek kerülnek,
köztük falusi tanítók, városi kishivatalnokok, olyanok, akik addig
is napi kapcsolatban voltak a néppel, a tömegekkel.
A háború sok tiszt gondolkodását alakítja át. Nem kevesen
közülük a proletárforradalom oldalára állnak, és fontos szerepet

TÖRTÉNELEM

kapnak a későbbi eseményekben.
A budapesti polgárcsalád gyermeke,
Stromfeld Aurél vezérkari ezredes a
Tanácsköztársaság vezérkari főnöke
lesz, 1919 után a szociáldemokrata párt
és az illegális kommunista párt tagja.
Kapitány Gyula vezérkari százados orosz
fogságba esik, és egyike lesz a százezer
magyar internacionalistának, akik a
szovjet forradalom oldalán harcolnak.
Zalka Máté, hadapród őrmester, vagyis
tisztjelölt is orosz fogságba esik.
1936-ban majd Spanyolországban, a
fasiszták ellen küzdő nemzetközi dandár
parancsnokaként éri a halál.
A háború sok tisztben felerősíti a
nacionalista, szélsőségesen kommunistaellenes nézeteket. Közülük kerül majd
ki a Horthy-korszak legtöbb tábornoka.
Sztójay Döme vezérkari őrnagy a
Tanácsköztársaság felderítő főnöke lesz,
aztán gyorsan átáll Horthyhoz. 1944-ben
miniszterelnök is lett belőle, igaz, nem
sokáig. Szombathelyi Ferenc vezérkari
százados 1919-ben a Vörös Hadsereg
főparancsnokságának hírszerző és kémelhárító osztályán vállal munkát. Ő is
átáll Horthyhoz, később vezérkari főnök.
HADIFOGSÁG
Mint láttuk, minden negyedik bevonult
katona fogságba esett. A fogságba
esettek nagy számát megmagyarázza a
sok balsikerű hadjárat (az 1914. évnek
valamennyi hadjárata, 1915-ben a kárpáti
téli csata és Przemysl eleste, a rownoi
hadjárat, különösen pedig az 1916. évi
luck-oknai csata), és ezen felül az, hogy
a nem magyar anyanyelvű katonák
bizonyos hányada nehéz helyzetekben
jobban hajlott a megadásra, mint a
harcra. Meg kell itt még említeni azt a
körülményt is, hogy a népfölkelésnek
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és a menetalakulásoknak önálló zászlóaljakban első vonalba történt állítása is
feleslegesen szaporította a foglyok számát.
A tömeges hadifogság korábban
ismeretlen fogalom volt, az emberek nem
ismerték. Később, 1918-ban sokszázezer
hadifogoly tér haza Magyarországra,
elkeseredve, megtörve. A polgári
kormányok nem tudnak biztosítani se
munkát, se kenyeret. Ők alkotják majd a
forradalmak tömegbázisát.
SZENVEDŐ HÁTORSZÁG
A katonai szolgálat csak egy volt
azon terhek közül, amelyet a magyar
társadalomnak el kellett viselni. A
háború első hónapjaiban kiderült, hogy
a hadsereg, a front ellátása nem oldható
meg
hagyományos
módszerekkel.
Már nem elég a gazdaság, az üzemek
egy részét haditermelésre átállítani. A
gazdaság szinte totális mozgósítására
van szükség.
Az 1912. évi hadiszolgáltatási törvény

lehetővé tette, hogy a honvédelmi
miniszter az üzemek birtokosait
munkájuk folytatására kötelezze, illetőleg
az üzemet személyzettel átvegye. Ez a
rendelkezés a munkásoknak a gyárakhoz
való kötését és a katonai fegyelem alá való
helyezését jelentette. E törvény alapján
először a csepeli lőszer- és fegyvergyár
került a kötelezett vállalatok sorába, de
1915-re már 263, 1918-ra pedig már közel
900 vállalat tartozik ide, mintegy 500
000 főnyi munkással. Az 1914. évi XIII.
törvény alapján az állampolgárok korra,
nemre és területre való tekintet nélkül,
térítés ellenében személyes szolgálatra
voltak kötelezhetőek. Ezzel mód nyílt
a nem katonaköteles korú munkások
megkötésére és a gyárakhoz, üzemekhez
való kirendelésükre. A háborúban
mintegy 800 ezer embert foglalkoztattak
a hadiüzemekben, férfiakat és nőket
egyaránt. A háború első ízben vált
a társadalom szinte egészét átfogó
társadalmi tapasztalattá.
A háború nagyon gyorsan elvezetett
a lakossági fogyasztás drasztikus
csökkentéséhez.
Bevezették
a
központosított
anyaggazdálkodást.
Ez először az élelmiszerre és az állati
takarmányra terjedt ki, de 1915-ben
már a hadiipar működéséhez szükséges
anyagok is sorra kerültek, úgy, mint
a fémek, később pedig már a gyapjú,
a kender, a gyapot, a len és minden
bőranyag. Az anyagoknak hadicélokra
való felhasználása természetesen a
polgári fogyasztás rovására ment, nem
készültek mezőgazdasági gépek, és idővel
be kellett vezetni az élelmiszerjegyeken
kívül a ruha- és cipőjegyeket is.
(Folytatjuk)
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GYEREKEKET BUTÍTOTT VOLNA A CIA
ÖRDÖGGÉ VÁLTOZÓ BIN LADEN-BÁBUKKAL AKARTÁK CSÖKKENTENI AZ AL-KAIDA BEFOLYÁSÁT
Ördöggé átváltozó Oszama bin Ladenjátékbábuk gyártását tervezte az Egyesült
Államok az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet elleni propaganda-hadjárat
részeként – adta hírül a The Washington
Post. Az amerikai napilap értesülése
szerint az amerikai Központi Hírszerző
Ügynökség (CIA) 2005 körül egy kínai
játékgyártó cég segítségével kezdte el
kifejleszteni az al-Kaida-vezérről mintázott
– fekete szakállat és hagyományos fehér
öltözéket viselő – játékszer prototípusát.
A projektet ismerő, névtelenül
nyilatkozó források elmondták: a
Bin Laden-bábu különlegességének
azt szánták, hogy arcának színe egy
hőérzékeny festéknek köszönhetően (a
felső festékréteg lehámlásával) ördögi
vörösre változik át, és emellett szemei
zölden világítanak. Az újság szerint a
fejlesztésnek az lett volna a célja, hogy
megijesszék a gyerekeket és a szülőket,
elfordítva így őket a terroristavezértől.
A Devil Eyes (Ördögi szem) néven
futó projekt végül meghiúsult. A CIA
egyik szóvivője a Washington Postnak
azt mondta, hogy csupán három
prototípus készült el. Ugyanakkor 2006ban bizonyítottan több száz prototípust
szállítottak a pakisztáni Karacsi
városába.

Az amerikai titkosszolgálat gondol kodásmódjával kapcsolatban érdemes felidézni Oscar Wilde egyik
gondolatát: „Amerika az egyetlen
társadalom, amely a barbarizmusból
a dekadenciába fejlődött, kihagyva
közben a civilizációt”. Nos, néhány
éve az USA-ban újságírók azt a kérdést
tették fel több száz embernek: mit
tenne Ön, ha valamelyik ismerőséről
kiderülne, hogy homo sapiens? Mit
válaszoltak az amerikaiak? „Nekem
nincs ilyen ismerősöm. Megszakítanék
vele minden kapcsolatot. A családomat

AZ NSA ARCKÉPEKET IS GYŰJT AZ INTERNETRŐL
A külföldi jelhírszerzésre szakosodott amerikai
Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) naponta több millió
fotót gyűjt össze a digitális kommunikációs csatornákból,
köztük 55 ezer olyan nagyfelbontású felvételt, amelyek
arcfelismerő programokkal is elemezhetők. Ezt a The
New York Times című napilap közölte az Oroszországba
szökött amerikai informatikustól, Edward Snowdentől
származó dokumentumokra hivatkozva. A lap szerint sem a
magánszféra védelmére vonatkozó, sem pedig a hírszerzésre
vonatkozó amerikai szövetségi törvények nem szavatolják
az arcképek védelmét.
Az NSA nem fér hozzá az egyes amerikai államok
jogosítványfotó-adatbázisához, sem pedig az Egyesült
Államok külügyminisztériuma által tárolt amerikai
útlevélfotókhoz, ám Vanee M. Vines, az NSA szóvivője nem
válaszolt a The New York Timesnak arra a kérdésére, hogy
az ügynökség vizsgálja-e a vízumkérelmekhez mellékelt
fotókat. Az ügynökség forrásai közé tartoznak a közösségi
oldalak, az elfogott videokonferenciák és más országok
igazolványkép-adatbázisai is.

eltiltanám
tőle.
Telefonálnék
a
rendőrségnek.”
Az amerikaiak és Obama nyilván jól
megértik egymást, lévén, hogy az elnök
sem különb. „A nemzet, mely felfedezte a
gépkocsit, nem mondhat le róla” – jelentette
ki az USA-ról beszélve a Kongresszusban.
Nos, a gépkocsit Karl Benz és Gottlieb
Daimler fedezte fel Németországban. De a
következő Obama bonmot se rossz! „Már
jártam az USA 57 államában, még egy
maradt”. Az USA elnökének igazán nem
kell arra emlékeznie, hogy az USA-nak
csak 50 állama van…

SNOWDEN:
TÖMEGES AZ EMBERI JOGOK
MEGSÉRTÉSE
Az állampolgárok tömeges, titkos megfigyelése sérti a
szabadságjogokat és az emberi jogokat, és az Egyesült
Államok méltóságán aluli cselekedet - indokolta kedden
az Európa Tanács Strasbourgban ülésező parlamenti
közgyűlésének jogi bizottságában Edward Snowden, hogy
miért rántotta le a leplet az amerikai Nemzetbiztonsági
Ügynökség (NSA) által végzett megfigyelésekről. Az
NSA és más külföldi titkosszolgálatok által végzett
tömeges megfigyelést leleplező Snowden Moszkvából,
videokapcsolaton keresztül beszélt a bizottság tagjaival,
személyesen nem jelenhetett meg.
Közben kiderült, filmre viszi Edward Snowdennek
sztoriját Oliver Stone. A legendás amerikai rendező –
aki korábban egyebek mellett vászonra vitte a Kennedygyilkosságot, a Watergate-botrányt, a vietnami háborús
konfliktust és a Bush-kormány terrorellenes háborúját –
az adaptációval várhatóan ismét nagy vitát fog kavarni a
NSA-kiszivárogtatás ügyében.
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SZÁZEZREK MENEKÜLNEK AZ UKRÁN MEGTORLÁS ELŐL
Konsztantyin
Romodanovszkij,
az
orosz Szövetségi Migrációs Szolgálat
vezetője a Rosztovi területi Taganrogban
közölte, hogy az Ukrajnával határos
orosz régiókban csak az utóbbi napokban
330 ezerről 400 ezerre nőtt az ukrán
menekültek száma. Szergej Ivanov,
az orosz államfői hivatal vezetője
is a helyszínre utazott. A Kreml
befolyásos politikusa az egyik kis
faluban kijelentette, hogy Ukrajnában
„polgárháború folyik, amely határozottan
kezd az ország lakossága elleni népirtássá

fajulni. Szemmel láthatóan humanitárius
katasztrófáról van szó”.
Ivanov
ellátogatott
egy
orosz
családhoz, amely befogadott egy, a keletukrajnai Luganszkból érkezett házaspárt.
Az asszony azt mondta Ivanovnak, aligha
fognak visszatérni lakóhelyükre. „A
lakás megmaradt, a rokonok ránéznek, de
azonnal eldöntöttük, hogy nincs értelme
visszatérni, hiszen ott gyilkolnak és
lőnek” – mondta az ukrán menekült.
Egy idős asszonyt, Ljudmila Lihovadát
az unokája menekítette motorkerékpáron,

néhány szatyornyi holmival, fehér
kötszerrel átkötve, sebesültnek álcázva
menekültek, hogy ne lőjenek rájuk.
Az idős asszony arra panaszkodott az
orosz állami tévének, hogy megjelentek
náluk a Jobboldali szektor tagjai. „Ezek
szörnyű emberek” – mondta. Egy másik nő
a kujbisevi járási menekültszálláson nem
kifogásolta az egyszerű körülményeket.
„Semmi baj, viszont élünk, a gyerekek
velünk vannak, nem félnek, nem a
pincében ülünk. Hiszen légicsapáskor hova
is mentünk volna, ha nem a pincébe?”

ÚJSÁGÍRÓKAT GYILKOLTAK
Objektív vizsgálatot sürgetett és a felelősök megbüntetését
követelte az orosz külügyminisztérium a VGTRK orosz állami
televízió- és rádiótársaságnak a kelet-ukrajnai Luhanszk
közelében meghalt tudósítói ügyében. Igor Kornyeljuk annál
a Luhanszktól északra fekvő Metaliszt falunál szenvedett
súlyos sérüléseket, ahol semmiféle katonai objektum nem
található. A kórházban, műtét után elhunyt televíziós riporter
egyik kollégája, Anton Volosin hangmérnök holttestét
később találták meg a helyszínen. Moszkva szerint „az orosz
újságíró halála ismét meggyőzően bizonyította azoknak
az erőknek a bűnös mivoltát, amelyek Kelet-Ukrajnában
büntető műveleteket hajtanak végre, emiatt továbbra is békés
állampolgárok halnak meg. A valós ukrajnai események
bemutatásától tartva a kijevi hatalom és a különböző katonai
formációk valódi terrort hajtottak végre az Oroszországból
érkezett újságírókkal szemben”. Dunja Mijatovics, az EBESZ
sajtószabadsággal foglakozó képviselője Bécsben elítélte az

orosz televíziós megölését, és a bűnösök felkutatására szólított
fel. A nemzetközi szervezet munkatársa megállapította, hogy
Ukrajnában romlanak az újságírói munka feltételei, a keleteurópai országban nem tesznek kellő erőfeszítéseket annak
érdekében, hogy biztosítsák a sajtó munkatársainak védelmét.
Mijatovics megerősítette, hogy vizsgálják a sajtószabadság
ukrajnai helyzetét. Információik szerint több mint tíz komoly
incidens történt, beleértve az orosz Zvezda televíziós csatorna
munkatársainak lefogását. Jevgenyij Davidov tudósítót
és Nyikita Konasenkov hangmérnököt a múlt szombaton
tartóztatták fel a kelet-ukrajnai Dnyipropetrovszk közelében
a radikális ukrán Jobboldali Szektor fegyveresei. Az orosz
tévéseket az Ukrán Biztonsági Szolgálat tartotta fogva, és
csak hétfőn szabadultak ki, majd térhettek vissza Moszkvába.
Itt arról számoltak be, hogy rendszeresen megverték és
megfélemlítették őket a kihallgatások során. Davidovnak
megrepedt a dobhártyája az ütések következtében.
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AKTUÁLIS

25 ÉVE
KÁDÁR JÁNOS NÉLKÜL
A XX. század legnagyobb magyar politikusára emlékezünk

JÚLIUS 5-ÉN, SZOMBATON, BUDAPESTEN,
KÁDÁR JÁNOS TEMETÉSÉNEK 25. ÉVFORDULÓJÁN.
GYÜLEKEZŐ A KELETI PÁLYAUDVAR ELŐTT, BAROSS GÁBOR SZOBRÁNÁL

REGGEL 9 ÓRA 30 PERCKOR.
INNEN KÖZÖSEN VONULUNK KÁDÁR JÁNOS SÍRJÁHOZ.
Gyere el, várunk! Hozd el a családodat, hívd el ismerőseidet!

MINDENKINEK ITT A HELYE, AKINEK JÓ VOLT A SZOCIALIZMUS,
AKI BECSÜLTE KÁDÁR JÁNOST!
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