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THÜRMERT
FŐPOLGÁRMESTERNEK!
AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKON ISMÉT AZ EMBEREK
ÉRDEKÉBEN KELL SZAVAZNUNK. HA ELEGÜNK VAN A
KISKIRÁLYOKBÓL, A BALOLDALINAK ÁLCÁZOTT LÓZUNGOKBÓL,
A MINDENT ÁTJÁRÓ KORRUPCIÓBÓL, EGYET TEHETÜNK:
TÁMOGASSUK A MUNKÁSPÁRTOT!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
A HOLNAP A MIÉNK LEHET
25 év telt el a rendszerváltás óta. Azt
gondolná az ember, hogy ennyi idő
alatt már ki lehetett verni az emberek
fejéből az olyan buta gondolatokat, hogy,
mondjuk, a szocializmusban jobb volt,
mint most. De nem! Mi csak kötjük az
ebet a karóhoz. Valljuk, hogy bizony
jobban éltünk a Kádár-rendszerben, mint
most. És tudják, mi az érdekes? Egyre
többen mondják olyanok is, akik akkor
„csak” gyerekek voltak.
Ne gondolják azt, hogy a hatalom ezt
nem tudja. Nagyon is tudja, és nem is
igyekszik tagadni. A miniszterelnök a
múlt héten azon lelkendezett, hogy 25 éve
elnyertük azt, amire annyira vágytunk,
a szabadságot. Igaz, tette hozzá, még
van nyomor, van infláció, magas az
államadósság, rosszabb lett a helyzet a
munkanélküliség, a közvagyon és a rend
terén. Kell ennél több beismerés?
25 év telt el a rendszerváltás óta.
A hatalom már minden létezőt kitalált,
hogy elhitesse: ma jobban élünk. Ha
pedig jobban élünk, akkor lelkesedjünk a
kapitalizmusért, örüljünk épülő-szépülő
polgári
Magyarországunknak!
De
valahogy nem látni ezt a kitörő lelkesedést.
Persze, augusztus 20-án tolonganak
a tűzijátékon. Órákig sorban állnak,
csakhogy megnézhessék a felújított Lajta
hadihajót. Még a körmenetre is elmennek,
végül is, az is jó program. Orbán azonban
régóta van a politikában, és tudja, hogy a
Fidesz-gyülésekre felbuszoztatott nénik
és bácsik csápolása még nem egyenlő a
közhangulattal.
De miért nincs lelkesedés? Nos, a mai
hatalom elfelejtett egy alapigazságot, vagy

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.
talán nem is tanulta meg. Az emberek
nem azért vannak, hogy társadalmi
rendszerekért éljenek vagy haljanak. Az
emberek élni akarnak. Enni, szórakozni,
családot alapítani, és a többség még
dolgozni is akar. Mi kell ahhoz, hogy az
emberek elfogadjanak egy rendszert? Nos,
az, hogy tudják: ma jobban élek, mint
tegnap, holnap jobban fogok élni, mint
ma. Ha egy kicsit is, de jobban.
Ez az érzés megvolt a szocializmus
évtizedeiben, még akkor is, amikor
kilógott a fenekünk a gatyánkból. Ma, a
kapitalizmusban nincs meg ez az érzés.
Tudjuk, hogy rosszabbul élünk, mint
tegnap, és egyáltalán nem vagyunk, nem
lehetünk biztosak abban, hogy holnap
jobb lesz.
Orbán jól ismeri a politikai rendszer
működését is. Ne üljenek fel a sok
liberális Starbucks-lakó szövegeinek!
Orbánnak nincs külön rendszere. Ami
neki van, az ugyanúgy a többpárti
polgári parlamentarizmus, mint bárhol
Nyugaton. Orbán pontosan tudja, hogy
ebben a rendszerben a kétharmados
többség sem jelent örökös bebetonozást.
Mert miért is nyertek 2010-ben? Azért,
mert a szocliberális bagázs szétlopta
az országot, és nem volt egy értelmes
gondolatuk sem arra, hogy miként lehet
kihúzni az országot abból a válságból,
amibe egyébként a tőkés rendszer vitte.
A Fidesznek viszont volt.
Miért is nyertek 2014-ben újra? Azért,
mert a szocliberális bagázsnak továbbra
sincs egyetlen értelmes gondolata sem.
Mindennap szaporodnak szervezeteik, csak
éppen többen nem lesznek. A régi MSZP
szellemi és kádermaradványait falják fel.
Ezzel pedig nem lehet Orbánt überelni.

Akkor mitől is tart a miniszterelnök
2014
őszén,
az
önkormányzati
választások előtt? Miért félnek sokhelyütt
a Fidesz emberei? A Fidesz helyi emberei
vélhetően attól tartanak, hogy fordulhat
a kocka. Akármilyen is az ellenzék, az
emberek rájuk szavazhatnak. Lévén,
hogy nincs más. Illetve úgy érzik, hogy
nincs más, mivel a Munkáspárt szavát
nem engedik eljutni mindenhova.
Orbán mástól is tarthat. Attól, hogy
minden megváltozhat. A körülöttünk
lévő világ, az EU, és persze a magyar
kapitalizmus is. Ezért akadékoskodik az
EU-val, ezért beszél arról, hogy lábon
lőttük magunkat az EU-szankciókkal,
ezért
folytat
szellemi
háborút
Tusnádfürdőről a liberalizmus ellen.
Az önkormányzati választások nem
fogják megrázni az országot. De rá fognak
világítani a Fidesz sebezhetőségére, sőt
arra is, amit egy józanul gondolkodó
Fideszes ismerős a párton belüli
korrupciónak és rothadásnak nevezett.
Nem a mi dolgunk tanácsokat adni
Orbánnak. Bár, mondjuk, Putyintól lehetne
mit tanulni. Oroszországban kitüntetik a
szovjet korszak utolsó miniszterelnökét,
nálunk
perekkel
fenyegetőznek.
Oroszországban visszahozzák a szovjet
korszak tömegsportmozgalmát, a GTO-t,
mert tudják, hogy a mai orosz fiatalok 57
százaléka nem sportol. Nálunk a fiatalok
65 százaléka közelébe se megy a sportnak,
de mégsem hozzuk vissza Kilián-jelvényes
mozgalmat.
Nem a mi dolgunk tanácsokat adni.
A mi dolgunk nem az, hogy menedzseljük
a magyar kapitalizmust. A mi dolgunk
más. A mi dolgunk megmutatni, hogy
a kapitalizmus nem jó út. Mi olyan
társadalmat akarunk, ahol az ember érzi,
hogy ma jobban él, mint tegnap, és biztos
lehet abban, hogy holnap még jobban
fog élni. Jobban és emberibben, úgy,
ahogyan a 21. század emberének életét
képzeljük. Villantsuk fel ezt a programot az
önkormányzati választásokon is! Mutassuk
meg, hogy van választási lehetőség! Ma
még nem győzünk, de a holnap a miénk
lehet!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Falus Ferenc, a „baloldali összefogás” főpolgármester-jelöltje
az Indexnek adott interjújában egy lóhoz hasonlította magát, aki
kedves és strapabíró, de nem túl okos, és unalmas. Falust később
a hvg.hu kérte, pontosítsa az elmondottakat. A politikus elmondta,
hogy szerinte a ló továbbra sem egy túl okos állat. Egyébként pedig
nem is magára gondolt, amikor azt mondta, hogy a ló nem túl okos,
hanem azokra a lovakra, amiket ismer.
Munkáspárt: Csak sajnálni tudjuk azokat a lovakat, akik Falus úr
szűk ismeretségi körébe tartoznak. A ló ugyanis okos állat, aki
nem tartja annak, az legfeljebb nem tud bánni vele, és magáról állít
ki szegénységi bizonyítványt. De nem is ez a lényeg, az igazi baj
az, hogy az MSZP-DK-Együtt főpolgármester-jelöltjének az ég egy
adta világon semmi mondanivalója sincs Budapestről, nyerni sem
akar, csak valamiért vagy valamennyiért elviszi a balhét.
2. Egyre bizonytalanabb, hogy lesz-e szeptembertől jogtiszta e-napló
és adminisztrációs szoftver az iskolákban. Az Emmi oktatási
államtitkársága július végén írt az iskoláknak, hogy a szoftvereket
megveszik minden intézmény számára. A beszerzés előkészítése
azonban olyan zavarosra sikerült, hogy az egész ügy a Közbeszerzési
Döntőbizottságnál kötött ki.
Munkáspárt: Lehet most azon viccelődni, hogy miért is nem megfelelőek
manapság a jó kis „asztalcsapkodós” osztálynaplók, de lássuk be:
a XXI. században bizony nem árt, ha nem kőbaltával vadászunk
a mamutra. Egy normális szoftver beszerzése és üzemeltetése
önmagában nem nagy kihívás. Július végétől augusztus közepéig
teljes rendszercsere szinte lehetetlen. Még úgy is, ha szigorúan
szakmaiak a szempontok, s nincs háttér-mutyi… Megint a tanárokat
és a diákokat sikerült nehéz helyzetbe hozni. Tessék egy ilyen
kaliberű döntést egy évvel korábban előkészíteni, folyamatában
megvalósítani, van az oktatásnak e nélkül is éppen elég baja!
3. Rekordszámú, összesen 5082 cég megszűnését tette közzé a
cégbíróság júliusban. Ez csaknem 1100-zal, azaz 27 százalékkal
több annál, mint amit az eddigi legrosszabb hónapban, 2013
októberében volt.
Munkáspárt: Lehet ezt szépíteni a „technikai hatások” szövegével,
hogy ennek az adatnak csak augusztus-szeptemberre kellett volna
megjelennie. A lényeg az, hogy sokkal több cég megy csődbe,
mint amennyit alapítanak Magyarországon. Ennyit arról, hogy
kiváló kormányunk „támogatja” a kis- és középvállalkozásokat.
Humbug az egész. A fantasztikus stratégiai partnerek leszedik a
sápot kis hazánkban, mindenféle adókedvezmények és támogatások
formájában, aztán veszik a sátorfájukat. A beszállító és dolgozói
pedig dögöljenek éhen. Kíváncsiak vagyunk, mikor lesz már
stratégiai partner úgy összességében mindenki, aki itt él, itt termel,
itt ad munkát – s nem viszi el a profitot valamelyik adóparadicsomba?
4. Több tízezer liter ásványvizet vont ki a forgalomból a Nébih. A 12
fajta vízben túl sok nitritiont, illetve Pseudomonas aeruginosa

baktériumot találtak. A Lidl Saguaro és az Aldi Zafír ásványvize
is fennakadt a rostán.
Munkáspárt: Itt az újabb példa, hogy a gyanútlan fogyasztó torkán
bármit letolnak, ami a kezük ügyébe esik. Ne állítsa senki, hogy
ezek az üzemek, amelyekből ezek az „ásványvizek” kikerültek,
nem foglalkoztatnak egyetlen embert sem, aki ezek minőségét,
összetételét ellenőrzik! Nem csak a terméket kellene visszahívni,
hanem akár teljes bolthálózatokat bezárni, s olyan mértékű
büntetéssel „megtisztelni”, hogy az életben ne jusson eszükbe
egészségkárosító termékeket forgalomba hozni!
5. Október végéig meghosszabbította a Gyermekrák Alapítvánnyal
kapcsolatos nyomozás határidejét a rendőrség.
Munkáspárt: A fő probléma az, hogy a hűtlen kezelés bűntettével
gyanúsított alapítvány tovább működik és gyűjti az adományokat,
költi a pénzét. Számos dolgot már Balogh István, a napi ügyeit az
alapítvány mentőjével intéző vezetője is elismert. Egy: a szervezet
működésének 16 éve alatt befolyt 3,8 milliárd forintból 2,7-et
fordítottak csak gyerekekre. Kettő: A tavaly befolyt 600 millióból
egy fillért sem költöttek gyerekekre. És ez az ember szabadlábon
van, alapítványa működik…
6. Néhány hónap washingtoni tartózkodás után most Kijevbe készül
Demszky Gábor, ahol szívesen segítene tanácsaival a városi
önkormányzat újjáépítésében Vitalij Klicskónak, az egykori profi
ökölvívónak, aki nemrég lett a város polgármestere.
Munkáspárt: Az ukrajnai helyzetet elnézve Demszky úr jelenléte nagyjából
úgy hiányzik a kijevi vezetésnek, mint púp a hátukon. Mondanánk ezt a
józan ész – s a budapesti tapasztalat – árnyékából. Viszont azt se felejtsük
el, az utóbbi időben kik vették át Ukrajna vezetését. Báb-politikusok és
oligarchák. Azt gondolnánk, nincs szükségük „félnyugati” tippekre,
hogyan is lehet jól zsebbe menedzselni egy önkormányzatot. A másik
oldalról nézve Demszky úr „sokat tapasztalt”, ártani nem használ.
Addig jó, amíg nem itthon teszi.
7. Németországban 2018-ra valamennyi háztartásban elérhető lesz a
szélessávú Internet a német kormány szerdai ülésén elfogadott terv
szerint – emelte ki Sigmar Gabriel gazdasági miniszter.
Munkáspárt: A Magyar Munkáspárt programja hasonló: az Internet
legyen mindenki számára hozzáférhető! Az Internet tényleg
forradalmasíthatja a gazdaságot, új munkahelyeket teremthet.
Az igazi kérdés azonban az, hogy a mai társadalom követi-e a
technika adta lehetőségeket? A Munkáspárt azt akarja, hogy
használjuk ki a technikát, legyen minél több társadalmi vita, minél
több népszavazás, több közvetlen beleszólási lehetőség a politikai
döntésekbe. Azt kívánjuk, hogy a négyévenkénti szavazásra épülő
polgári demokrácia helyébe a nép közvetlen demokráciája lépjen.
A technika ma már erre lehetőséget ad, de a tőkés körök nem
akarják. Sem Németországban, sem Magyarországon.
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MUNKÁSPÁRTIAK!
ITT AZ IDŐ! DOLGOZNI KELL!
ELINDULT AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

EGYSÉGBEN AZ ERŐ – ZUGLÓI ÉS KŐBÁNYAI
A Munkáspárt nehéz és küzdelmes időszak ezévi utolsó
csatáját kezdte meg. Hónapok óta szervezzük az önkormányzati
választás előkészületeit. Túl vagyunk szép számú jelölt
kiválasztásán, túl vagyunk az ajánlóívek átvételén. Most már
„csak” az ajánlásokat kell begyűjtenünk!
Küzdenünk kell, hogy az emberek megértsék programunkat,
s küzdenünk kell, hogy ajánlásaikat a Munkáspártnak (is) adják.
Nem könnyű feladat! Ebben az évben már harmadszor
„zaklatják” a pártok az állampolgárokat a választások miatt, tudni
lehet, hogy az emberek egy része már megcsömörlött. Nem személy
szerint a Munkáspártból, hanem úgy általában, a politikából.
Ehhez fel kell vérteznünk magunkat! Részben rengeteg
odafigyeléssel, hogy mindenki tisztában legyen a feladatával,
a határidőkkel, az adminisztratív kötelezettségekkel. Részben
pedig önbizalommal, hiszen az idén már nem először
bizonyítjuk, hogy teljes mértékben van létjogosultságunk
a magyar társadalomban, igény van a jelenlétünkre, s ha
néhányan politikai kiábrándultság miatt ma már nem is olyan
lelkesedéssel jönnek hozzánk, mint tavasszal, attól még sokan
adják tudtunkra: itt a helyünk!

MINDENHOL ÁLLÍT JELÖLTET
A MUNKÁSPÁRT MAKÓN
Csongrád megye számos településén indít önkormányzati
képviselőjelöltet a Munkáspárt az októberi választásokon.
Thürmer Gyula elmondta: a Munkáspártra Csongrád
megyében több településen is lehet majd szavazni.
A szervezet Makón teljes listával indul. A hagymavárosban
Surányi Vivien vezetésével Szabó Jenőné, Bojtos Istvánné,
Fekete Csilla, Kocsis József, Varga Mariann és Varga
Erzsébet képviseli a pártot az őszi választáson.
Szegeden Kiss László és ifj. Nagyvári László,
Magyarcsanádon Popa György indul a Munkáspárt
színeiben. Hódmezővásárhelyen Nagy Gyuláné képviseli a
Munkáspártot.

AKTIVISTÁK KÖZÖSEN GYŰJTIK AZ AJÁNLÁSOKAT

Helyünk van az utcán, a lépcsőházakban, a metróállomásokon.
Mindenütt, ahol elmondhatjuk, mi mindent akarunk tenni azért,
hogy Magyarországon igenis jó legyen élni.
Ezért kell, hogy megállítsuk főpolgármester-jelöltként
Thürmer Gyulát, s azt a rengeteg munkáspárti embert, akik
országszerte polgármester- és képviselőjelöltek lehetnek, s
dolgozni akarnak kerületükért, városukért, térségükért.
Egy pillanatig sem lankadhatunk, egyetlen helyen sem,
amíg le nem adtuk a szükséges számú ajánlást! Igaz ez a
kompenzációs listára éppúgy, mint bármelyik jelöltünkre. Igen,
fárasztó este látogatni az embereket, de hiába megyünk nappal,
ha olyankor senki nincs otthon. Igen, megterhelő esőben vagy
tűző napsütésben kitelepülni, de a védett szobába senki nem
jön aláírni! Igen, vannak pártok, akiknek könnyebb. Fizetett
„aktivistákkal” lehet üldögélni a fotelben. Nekünk nem lehet.
Nem csak azért, mert nincsenek fizetett ajánlásgyűjtőink. Azért
sem, mert az nem lenne méltó hozzánk. Mi magunk tudjuk csak
hitelesen képviselni a Munkáspárt programját.
Miért fontos ez? Miért fontos, hogy a Munkáspárt részese
legyen az önkormányzati választás folyamatának? Egyszerű.
Így tudunk kapcsolatot teremteni a dolgozókkal, a diákokkal,
a nyugdíjasokkal.
Így tudjuk megerősíteni az emberekben a tudatot, hogy az
országgyűlési választásokon nem véletlenül mi lettünk az 5.
legerősebb párt.
Így tudjuk bevonni mindennapjainkba a régi és új munkáspárti
szereplőket, szimpatizánsokat, fiatalokat.
Nehéz feladat, de nem lehetetlen. Van még néhány napunk az
ajánlások gyűjtéséhez, éljünk vele!
Mindannyian akarjuk, hogy végre eljusson a hangunk a
tömegekhez. Ha lesz jelentős számú jelöltünk, ha eljutunk az
emberekhez, akkor a média figyelmét is felkelthetjük, és minden
bizonnyal egyre többen, egyre többet fognak tudni a pártról.
És ahogy mondani szokás, ha melózunk, még sikerünk is
lehet. Ennyi év munka után megérdemeljük a sikert! Tegyünk
együtt érte!
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3,3 MILLIÓ SZEGÉNY ORSZÁGA
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint tavaly már 3,3 millióan
tartoztak a legszegényebbek közé Magyarországon: ők kevesebb
mint 65 ezer forintból élnek havonta.
2008 óta félmillió, tavaly óta újabb százezer ember csúszott
le a mélyszegénységbe. A lecsúszottak száma az idén újabb
rekordot döntött, ami azt jelenti, hogy mára hazánk lakosságának
immár 33,5 százalékát fenyegeti szegénység vagy társadalmi
kirekesztettség.
A legnagyobb mértékben a közép-magyarországi régióban
romlott a helyzet, 26,6 százalékos szegénységről szólnak
az adatok, miközben a Dunántúlon számottevően kisebb a
kirekesztettség kockázatának kitettek aránya, mint az ország
középső térségében, itt 21 százalék.
Az okokról a statisztika nem szól.
A leginkább érintett térségekben – az alföldi és északmagyarországi régiókban – viszont 39 százalék fölé emelkedett
a szegények aránya.
2008 óta egyre csak nő a depriváltak (megfosztottak) aránya:
tavaly 2,6 millióan tartoztak ebbe a körbe. Depriváltnak számít
az, akire az alábbi problémákból legalább három jellemző:
hiteltörlesztéssel vagy lakással kapcsolatos fizetési hátraléka
van, nem tudja fedezni a váratlan kiadásokat, anyagi okokból
nincs telefonja, színes tévéje, mosógépe vagy autója, szintén
pénzügyi gondok miatt nem tud évente legalább egyszer
elmenni üdülni egy hétre, nem fogyaszt kétnaponta húsételt,
illetve lakásának fűtése nem megfelelő.
A szegénység nem valami „istenadta átok”, le lehet küzdeni.
Csak ahhoz az államnak kell munkahelyeket teremtenie,

lakásokat építenie, ingyenes és mindenkinek ugyanolyan esélyt
adó oktatást teremtenie.
A parlamenti pártok, a Fidesztől az LMP-ig a magántőkében
bíznak.
Egyedül a Munkáspárt kínál tényleges megoldást:
államosítani a bankokat, kiszorítani a multikat, esélyt adni
a kis- és középvállalkozóknak. És még egyszer: az államnak
kell felelősséget vállalnia polgáraiért, neki kell legyőznie a
szegénységet, és nem a piac csodájában bízni.
A kapitalizmus a munkanélküliségben, a szegénységben
érdekelt – csak így tudja zsarolni és még jobban kizsákmányolni
a munkával rendelkezőket.

MAGYAR SZENT ISTVÁN REND:
EGYIK SZEMÜNK NEVET, A MÁSIK SÍR
Rubik Ernő feltaláló és Kertész Imre író kapta az idén a Magyar Szent István
Rendet. Egyik szemünk nevet, a másik sír. Rubik művét, a Rubik-kockát egy
ország vallja magáénak. Kertész minden eddigi kitüntetése mögött a politikai
számítás állt, és a mostani sem kivétel.
Beszéljünk őszintén! Kertész Imre Sorstalanság című könyve olvashatatlan, a
belőle készült film nézhetetlen. Kertész azért kapott 2002-ben Nobel-díjat, mert a
holokausztról írt. A díjat elsősorban a németeknek köszönheti, akik folyamatosan
igyekeznek szabadulni múltjuktól és jóvátenni a jóvátehetetlent. Kertész Nobeldíja jól jött a magyar szocliberális köröknek, így az MSZP-kormány 2003-ban ki
is tüntette az akkori legmagasabb magyar kitüntetéssel.
A Fideszt 2010 óta folyamatosan támadják a hazai és külföldi liberális
körök, antiszemitizmussal vádolva. Az Orbán-kormány nagyon sokat tett az
antiszemitizmus visszaszorítására, de a liberális körök igazából akkor lennének
elégedettek, ha elvehetnék a hatalmat Orbántól. Kertész jól jött a Fidesznek, mert
elmondhatják róla, hogy utálta a fasizmust is, a kommunizmust is.
A kitüntetések mindig jól tükrözik az adott ország politikai elitjének lelkivilágát.
Ausztriában senkinek sem jut eszébe a Habsburgok által alapított kitüntetéseket
megújítani. Németország egyetlen kitüntetése sem kötődik a múlthoz. Románia
viszont megújította a királysági időszak Csillag Rendjét. Apropó, Románia.
A románoknak nincs Kertész Imréjük, így ők az idén Moshe Kantort, az Európai
Zsidó Kongresszus elnökét tüntették ki legmagasabb kitüntetésükkel.

ESÉLYEGYENLŐSÉG?
CSAK DUMA VAN!
Az esélyteremtés az állam egyik
legfontosabb feladata az ifjúságpolitikában – jelentette ki Balog
Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere. Hozzátette: az állam
feladata, hogy mindenkinek –
azoknak is, akik helyzetüknél fogva
ettől el vannak zárva – biztosítsa
a lehetőséget a bölcsőtől kezdve
egészen addig, amíg önmagáról és a
családjáról tud gondoskodni.
Ki vitatná el, hogy az esély teremtés az egyik legfontosabb a fiatal
nemzedék számára? Csakhogy a
valós esélyteremtés egészen más.
Az alkotmány biztosítson jogot a
munkához, a lakhatáshoz, a tanuláshoz, a családalapításhoz! Nos,
ezt kell az ifjúságnak garantálni!
Amíg a fiatalokat az első munkahely
sem illeti meg, amíg a fiatalok nem
egészségesen nőnek fel, addig nincs
esélyegyenlőség, addig csak duma
van.
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KÍNA ALKOTÓJA
110 ÉVE SZÜLETETT TENG HSZIAO-PING

110 éve, 1904. augusztus 22-én született az az ember, aki
nélkül a mai Kína egészen biztosan más lenne. 110 esztendeje
született a kínai és a nemzetközi kommunista mozgalom
kiemelkedő egyénisége, Teng Hsziao-ping.
Teng Hsziao-ping legfontosabb elméleti és politikai öröksége
a kínai sajátosságú szocializmus - hangsúlyozta Hszi Csinping, a Kínai Kommunista Párt főtitkára a Teng születése 110.
évfordulóján rendezett szimpóziumon.
Mi mindent megteszünk a még gyenge területeink reformjáért,
tanulni fogunk a külföldi országok jó tapasztalataiból, de
sohasem fogunk másolni másokat – tette hozzá. Teng kiemelkedő
marxista, államférfi, katonai vezető és diplomata volt, kipróbált
kommunista harcos.
Teng Hsziao-ping alkotó módon alkalmazta a marxizmust
a kínai sajátos viszonyokra. Teng történelmi érdeme az,
hogy bizonyította: a szocializmus nem lehet a szegények
szocializmusa. „A szocializmus építésében mindent meg kell
tenni azért, hogy fejlesszük a termelő erőket, megszüntessük a
szegénységet, folyamatosan emeljük az emberek életszínvonalát.
Másként hogyan is tudnánk bizonyítani a szocializmus
felsőbbrendűségét?” - mondta 1982 szeptemberében.
A marxizmust alkalmazta, és nem engedte, hogy a párt
gondolkodását az akkoriban oly’ népszerű „eurokommunista”
nézetek, és más antimarxista nézetek uralják el. Világosan
kimondta, hogy a marxisták számára a közös cél a szocializmus,
és nem az eszközök. A politika sikere attól függ, hogy a párt
képes-e a nemzeti viszonyoknak megfelelően működni.
A marxizmus alkotó alkalmazása egyúttal a marxizmus
védelmét is jelentette.

Emlékezzünk csak! A nyugat-európai pártok ebben az időben irtják
ki programjukból a demokratikus centralizmus, a proletárdiktatúra
marxista tételeit. Ebben az időben hirdetik, hogy a Nagy Október
eszméi már nem jelentenek mozgatóerőt. A hatalmon lévő keleteurópai kommunista pártokban ebben az időben kezdődik az
ideológiai elbizonytalanodás. A nemzeti sajátosságokról beszélnek,
amelyek mögött elvész a marxizmus alapvető célja és rendeltetése, a
munkásosztály, a szocializmus győzelme.
Teng és a Kínai KP útja más volt: marxizmus és nemzeti
sajátosságok, nem egymás ellen és egymás rovására, hanem
együtt. Marxizmus és nemzeti sajátosságok, nem a szocializmus
gyengítésére, hanem a szocializmus erősítésére.
Teng a gazdasági építőmunkát a proletariátus osztályharca
egyik formájának tekintette. „A tapasztalataink elemzése
alapján azt javasoltuk, hogy a szocializmus egész időszakában
a központi feladatunk a termelő erők fejlesztése legyen” –
hangsúlyozta Teng Kádár Jánosnak 1987 őszén.
Teng elméletének és gyakorlati tevékenységének kiemelkedő
szerepe volt abban, hogy Kína, amely a 20. században szocialista
ország lett, nem tért le erről az útról, és képes volt megőrizni a
szocializmust.
Teng elmélete nem csak Kína számára fontos. A reform és
nyitás koncepciója, a kínai sajátosságú szocializmus programja
a 20. századi marxista gondolkodás maradandó értéke. Teng
Hsziao-ping elméleti szinten bizonyította, hogy a szocializmus,
mint társadalmi rendszer lényegét tekintve jobb és emberibb,
mint bármely tőkés rendszer. Bizonyította, hogy a szocializmus –
a 20. század folyamán tapasztalt számtalan gondja és problémája
ellenére – megreformálható.
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UKRÁN HADIFOGLYOK DONYECK UTCÁIN
Miközben Kijevben katonai parádéval, NATOegyenruhába bújt katonák menetével ünnepelte a népe
elleni polgárháborút Petro Porosenko elnök, Donyeckben
ukrán hadifoglyokat vezettek végig. A menet emlékeztetett arra az 1944-es nyári „díszszemlére”, amikor
német hadifoglyok ezreit kisérték végig Moszkva utcáin.
Akkor, és most is szuronyos katonák kisérték a foglyokat.
Akkor és most is a menet után takarítójárművek mosták
az utat, érzékeltetve, hogy a megszállók lépte nyomán
még a föld is beszennyeződik. A donyecki Lenin téren a
foglyok érkezését hangszórókon keresztül jelentették be.
„Itt láthatjuk vonulni azokat az embereket, akiket azért
küldtek, hogy megöljenek minket. Ide akartatok jönni,
hát most itt vagytok.” Miközben a hadifoglyok leszegett
fejjel vonultak, a város lakosai azt skandálták, hogy:
„Fasiszták! Fasiszták!”.
A hét elején Minszkben a békéről tárgyalt Vlagyimir
Putyin és Petro Porosenko, azonban az ukrán vezetés
amerikai nyomásra a háborúban érdekelt. Más kérdés,
hogy az ukrán hadsereg, az úgynevezett nemzeti gárda
mészárlásokban jeleskedő egységei jelenleg szinte
minden fronton visszavonulóban vannak a felkelőkkel
szemben.

A SZANKCIÓK MINDENKINEK ÁRTANAK
MAGYARORSZÁG NAPI HETVENMILLIÓ DOLLÁRT VESZÍT
Határozottan ki kell állni az orosz embargó miatt kárt szenvedő magyar cégek kártalanítása mellett a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) elnöke szerint. Parragh László elmondta: a tilalom minden félnek kárt okoz, és elképzelhető, hogy
bővül az embargó sújtotta termékek köre is.
Az augusztus 7-étől meghirdetett embargó termékekre és nem
konkrét vállalatokra vonatkozik, arra pedig nincs adat, hogy
hány magyar-orosz vegyes vállalat tevékenykedik jelenleg. Arra a
kérdésre, ki tudják-e használni a magyar cégek azt, hogy Kazahsztán
és Belorusz nem csatlakozott az embargóhoz, azt felelte: bizonyosan
lesznek, akik ezt kihasználják, de ugyanígy kihasználhatják ezt
más országok is. Így például egy törökországi export könnyen lehet
oroszországi vagy kínai reexport, vannak olyan „technikák”, amiken
keresztül az embargó könnyen kijátszható.
„Ez egy macska-egér játék lesz, mert a másik oldalon az unió
mindent el fog követni, hogy ezt megakadályozza, a vállalatok
pedig megpróbálják kijátszani” – fogalmazott Parragh László.
Véleménye szerint az embargó azért sem célravezető, mert a
reexport nem illegális tevékenység. Beloruszt és Kazahsztánt
pedig emiatt az ügy miatt különösen nehéz lenne embargó alá
vonnia Oroszországnak - tette hozzá.
Kiemelte: minden ilyen technikának, mint az embargó, vannak
nyertesei, akik extraprofithoz jutnak ezen keresztül. Az embargó
mindenkinek kárt okoz, senkinek sem jó, annak sem, aki ellen
hozzák, és annak sem, aki meghirdeti - szögezte le.
Parragh László kitért arra is, hogy Oroszország érdemben nem
befolyásolható gazdasági szankciókkal, miközben mindenki kárt
szenved. A közvetlen károkat lehet ellentételezni, mint ahogy ezt

az EU ígérte, de szerinte ez csak időleges megoldás. Ha ugyanis
egy vállalkozás kiszorul a piacról, akkor az adott évben keletkezett
kárát megtéríthetik, de a jövő évi elmaradt hasznát már nem –
mutatott rá. Az uniós segítség egyébként is csepp a tengerben, az
EU-országok hét milliárd eurós kárát akarják 400 milliós keretből
ellensúlyozni.
Az embargó másodlagos hatásai között az MKIK elnöke
kiemelte: az egész unió gazdasága megsínyli az orosz export
kiesését, hiszen Oroszország ezeket a termékeket majd beszerzi
más országokból. Az EU gazdasága az eladások kiesése miatt
lelassul. Jelezte: ennek makrogazdasági következményei is
lehetnek a magyar gazdaságra nézve, hiszen ha a jelenlegi törékeny
növekedés lelassul vagy megáll, akkor elkezd nőni az államadósság,
tarthatatlan lesz a költségvetés, ami megszorításokhoz vezethet.
Rámutatott arra is, hogy sok ország abban érdekelt, hogy bejusson
az orosz piacra, például Törökország és Kína. Magyarország most
kiszorul egy olyan piacról, ahol eddig versenyben volt, és nagy
kérdés, hogy utána hogyan juthat vissza.
Az Európai Unió tagországai és Oroszország egymásra vannak
utalva, alapesetben természetes szövetségnek kellene fennállnia
közöttük – emelte ki. Az unió és Oroszország szoros szövetsége
azonban a világ más gazdasági régióinak nem lenne előnyös. Ez
elsősorban az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozik.
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A NYUGAT-EURÓPAI MODELL
NEM ÚT MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA
Szent István műve a modernizáció volt –
hangsúlyozta Thürmer Gyula Kecskeméten
a Munkáspárt Szent István napi
megemlékezésén. Ha van mit átvennünk
életművéből, az éppen a korszerűsítés,
a modernizáció igénye és törekvése.
A kérdés az, hogy mi a korszerű? Mi ma
a modernizáció? Mi az, ami Magyarország
túlélését ma biztosíthatja?
A nyugat-európai modell, mely a
magántulajdon
többségén
nyugvó
piacgazdaságra és a többpárti parlamenti
demokráciára épül, nem út Magyarország
számára. A megoldás az új közösségi
társadalom, az új szocializmus. Csak
ez az új társadalom számolhatja fel az
erőinket bénító individualizmust, és
teremthet új értékrendet, ahol a tudás és
a munka fontosabb lesz, mint a pénz emelte ki a Munkáspárt elnöke.
A rendezvény részvevőit Kiss Lászlóné
megyei alelnök és Kerekes Antal,
a Munkáspárt Kecskemét városi
polgármesterjelöltje köszöntötte.
***
MARIKA!
MIELŐBBI GYÓGYULÁST!

BIZTOS MUNKÁT, BIZTOS JÖVEDELMET,
BIZTOS JÖVŐT MINDEN MISKOLCINAK!

Az ünnepségen hosszú idő óta először
nem vett részt Kalapos Mária megyei
elnök, a KB tagja. Marika nehéz
betegséggel küzd, hősiesen és bátran.
Marika mindenkinek hiányzott. Marika!
Mielőbbi gyógyulást kívánunk!

A Magyar Munkáspárt Miskolc városi pártszervezete koszorúzással
egybekötött ünnepi megemlékezést tartott a Szent István szobornál.
A megemlékezésen Kovács István, a Munkáspárt miskolci polgármesterjelöltje
mondott beszédet. Kiemelte: Szent István erős államot hozott létre, erős
törvényekkel, s biztosította a magyarságnak a normális életet, ennek köszönhetően
létezik ma is Magyarország - mondta. Ma korrupció és munkanélküliség jellemzi
az országot. A Munkáspárt ezen akar változtatni. Miskolcon is biztos munkára,
biztos jövedelemre, biztos jövőre van szüksége a lakosságnak. Mi az emberekért
tennénk, nem önmagunkat gazdagítanánk.
A beszédet követően Kovács István, továbbá Budai Ferenc megyei elnök,
Fülöp Józsefné miskolci elnök, és Kónya Béla KB-tag megkoszorúzta Szent
István szobrát.
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MAGYARORSZÁG EGYOLDALÚAN
LÉPJEN KI AZ EU-SZANKCIÓKBÓL!
Mi, munkáspártiak ezen a napon
tisztelgünk a falu népe előtt, a dolgozó
parasztság, az agrárértelmiség munkája
előtt. Ők azok, akik a kenyeret megtermelik
nekünk – hangsúlyozta Thürmer Gyula
Szolnokon, a Szent István szobor előtti
megemlékezésen. Gondolunk azokra is,
mondotta, akik áldozatává váltak a magyar
mezőgazdaság tőkés átszervezésének, az
EU-csatlakozásnak.
25 évvel ezelőtt az akkori magyar
kormányok tudatosan feladták az orosz
piacot. Most újra az a veszély fenyeget
bennünket, hogy elveszítjük az orosz
piacot. Az EU mostani szankciói ártanak
Magyarországnak. Nem elég, hogy a
miniszterelnök bevallja: lábon lőttünk
magunkat. Cselekedni kell! Egyoldalúan
fel kell mondani az EU-szankciókat.
A magyar kormány kezdeményezze az
EU csúcsértekezletének összehívását, és
jelentse be: Magyarország nem vezet be
szankciókat. Ez a Munkáspárt véleménye.
Az ünnepséget, amelyen részt vett
Bencsik Mihály, a párt alelnöke, megyei
elnök, Turi Kristóf, a Munkáspárt Szolnok
városi
polgármesterjelöltje
vezette.
Emlékeztetett rá, hogy most legfőbb
dolgunk az önkormányzati választásokon
való mind szélesebb részvétel, az ajánlások
gyors és eredményes összegyűjtése.

LIBERÁLISOK,
„DEMOKRATÁK” ÜNNEPE
A Magyar Szocialista Párt mindössze egy sajtótájékoztató
erejéig tartotta fontosnak Magyarország nemzeti ünnepét.
Hivatalosan természetesen megemlékeztek volna ők
szívesen, de a rossz idő közbeszólt – rajtuk kívül az eső
senkit sem riasztott vissza. A tengerentúli szabadságból
visszatért Tóbiás József így féltucat nemzetiszín zászló és
egy megviselt kenyér előtt beszélt néhány újságírónak.
Az MSZP elnöke a mai magyar valóságról elfelejtett
beszélni, mindössze a Fidesz és Orbán Viktor unalomig
ismételt szidásáig jutott, se célt, se eszközt nem nevezett
meg a jövőre vonatkozólag. Ezen kívül egy sajátos
fejtegetésbe bocsátkozott arról, hogy miért nincs Szent
Istvánnak és IV. Bélának szobra a Kossuth téren.
A Demokratikus Koalíció, az Együtt-PM és az LMP eddig
sem jutott, a három liberális párt mindössze egy közlemény
erejéig tartotta fontosnak augusztus 20-át.

10

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 35. SZÁM
2014. AUGUSZTUS 30.

MUNKÁSPÁRT

BUDAPEST LEGYEN A MIÉNK!

Budapesten születtem, itt nőttem fel. Szerettem itt élni, szerettem forgatagát, szerettem a
hétvégék városi csendjét. Szerettem az emberek mosolyát, életörömét.
Az elmúlt 25 évben minden más lett. A város, mint az ország kettészakadt: kirívó gazdagság
és elszomorító szegénység. Hivalkodó lakóparkok és hajléktalanok, világmárkák szalonjai és
turkálók. Banknegyedek és lerombolt ipartelepek. A Nagykörút, a Kossuth Lajos utca és társaik
kiüresedtek. Az élet a plázákba költözött. A városból sokan elmentek.
Ezen akarok változtatni én, ezen akar változtatni a Munkáspárt. Budapest legyen a miénk!
Kérem, ajánljon Budapest főpolgármester-jelöltjének! Ajánlja a Munkáspárt polgármester- és
képviselőjelöltjeit szerte Budapesten, szerte Magyarországon!
Thürmer Gyula

MUNKÁSPÁRT

1. A város a miénk, együtt döntsünk mindenről!
• Az önkormányzat bennünket szolgáljon, ne a pártokat!
• Elzavarjuk az összes naplopót, élősködő pártkatonát.
A várost olyanok vezessék, akik ismerik a gondjainkat,
velünk együtt lélegeznek!
• A város lakói előtt nem lesznek titkok. Ingyenes WiFi lesz a
közterületeken. Mindennap megkérdezzük az embereket.
• Akit korrupción érünk, kitiltjuk a közéletből.
2. Budapesten mindenki dolgozhasson, aki dolgozni akar!
• Elég a plázák uralmából! Támogatjuk a fővárosi mikro- és
kisvállalkozásokat!
• Több kis üzletet, több kiskereskedőt, több emberközeli
üzletet a városba!
• Az elhagyott, elhanyagolt ipari területeket ipari célokra,
munkahelyek létrehozására hasznosítjuk.
3. Minden budapestinek joga van lakásra!
• Szociális bérlakásokat fogunk építeni.
• Növeljük az önkormányzati bérlakások arányát!
Az önkormányzatok vegyék meg a lakást azoktól, akik nem
akarják, vagy nem tudják fenntartani! Az önkormányzatok
kapjanak jogot arra, hogy csökkentett áron megvásárolják
az üresen álló, illetve eladatlan lakásokat!
• Felgyorsítjuk a panel felújítási programot.
4. Segítsünk a budapestieknek mindennapi gondjaik
megoldásában!
• „Válságkezelő központot” hozunk létre Budapesten
a lakások üzemeltetésével, az emberek mindennapi
gondjaival kapcsolatos ügyek intézésére.
• Újra lesznek házmesterek. Ez sok embernek munkát fog
adni, és kevesebb gondjuk lesz az embereknek.
5. Biztonságos, tiszta és gyakori közlekedést!
• Véget vetünk az elmúlt 25 év tehetetlenségének. Gyökeres
változást hajtunk végre Budapest közösségi közlekedésében.
• Megszüntetjük a BKK-t, a közlekedésért a fővárosi
önkormányzat és a BKV legyenek felelősek!
• Felújítjuk, és folyamatosan karbantartjuk a metrót.
• Az autóbuszpark lecserélésére kezdeményezzük a hazai
buszgyártás beindítását.
• A fővárosi utakat felújítjuk, és folyamatosan karbantartjuk.
• A parkolás mindenütt ingyenes lesz. A parkolóházak árait
az emberek pénztárcájához szabjuk.
• Gyakoribb járatok lesznek a külvárosokban.
• Megépítjük a repülőtéri expresszvasutat. Korszerűsítjük a
repülőtéri gyorsforgalmi utat.
7. Jó levegőt, tisztaságot, fákat és virágokat Budapestnek!
• Megtiltjuk a zöldterületek csökkentését. Fővárosi fásítási
programot indítunk. Több zöldterületet akarunk a városban,
parkokat, fákat, virágokat!
• Több nyilvános WC-t telepítünk a városban.
• A közterületekre is szelektív hulladékgyűjtők kerülnek.
8. Sportoló fővárost!
• Ingyenes sportolási lehetőséget teremtünk minden kerületben.
• Uszodákat, kerületi, közösségi sportpályákat építünk.
• Támogatjuk a helyi sportmozgalmakat!
• Mindenki számára hozzáférhető, aktív vízisportéletet
teremtünk a Dunán.
9. Biztonságos életet, rendet, törvényességet minden
budapestinek!
• Senki sem bűnözhet következmények nélkül, se magyar, se
cigány, se más!
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• Felvesszük a harcot a fiatalokat megrontó kábítószerterjesztőkkel.
• Megvédjük a város idős lakosait a rablásoktól, inzultusoktól.
• Több gyalogos rendőrt akarunk az utcákra.
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AKTUÁLIS

AMERIKA MAGA TEREMTI AZ ÖRDÖGÖT

Az USA nem tud ellenség nélkül élni. Ellenség kell
ahhoz, hogy a világ őt tekintse a rend fenntartójának, a világ
csendőrének. Ellenség kell ahhoz, hogy a szövetségesei ne
lázongjanak, ne akarjanak külön utakon járni. Ellenség kell
ahhoz is, hogy otthon még több pénzt szavazzanak meg
katonai kiadásokra, és még tovább gazdagodjon a hadiipari
maffia. Ha nincs ellenség, akkor csinálni kell. Oszama bin
Ládent az USA találta ki, az USA pénzelte, majd megölte.
Az al-Kaida hallatán már senki sem rezzen össze, de most
itt van a minden korábbinál rettenetesebb és vérengzőbb

Iszlám Állam. Amerika pénzelte és fegyverezte fel, hogy
harcoljon a törvényes szíriai kormány ellen. Most fél
Irakot vérbe füröszti az Iszlám Állam. Amerika meg újra
háborúra biztat. „Természetesen” nem a több tízezer iraki
lemészárlása miatt, az nem érdekelt senkit. Csak azután
lengették meg a csatabárdot, hogy megöltek egy amerikai
riportert. Háborút akarnak megint. No, nem csak az Iszlám
Állam ellen, ez számukra jó ürügy arra is, hogy „stikában”
elkezdjék bombázni Szíriát is. Washington háborús
bűncselekményekre ösztönöz és maga is azt követ el.
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