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FOLYTATÓDIK
A TARLÓSI ÁLOM

A VÁLASZTÁSOKAT A PÉNZ, A MÉDIA DÖNTI EL.
A DOLGOZÓ SZAVAZZON, AHOGYAN DIKTÁLJÁK, VAGY MARADJON
OTTHON, NÉZZENTÉVÉT,VÁSÁROLJON A PLÁZÁBAN. NEM PILLANATNYI
ILLÚZIÓ: AZ ÁTVERÉS OKTÓBER 12-ÉN IS FOLYTATÓDOTT.
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
FOLYTATJUK, MINDIG
FOLYTATJUK
Bevallom őszintén: nehezek ezek a
vasárnapok. Na, nem úgy általában
a vasárnapok, hanem a választási
vasárnapok. Az ember hajt, dolgozik,
Szabadságot ír, kitelepül, országot jár,
agitál négy éven át, s várja, hogy végre
csak bekerülünk a parlamentbe, az
önkormányzatokba, ha nem is a hatalom
közepébe, de legalább a szélére. Aztán
jönnek a hírek, és látjuk, hogy nem ment.
Eleinte nehéz volt elviselni. Valamelyik
első választást az órám bánta. Dühömben
a sarokba vágtam. Később csak egy
széket törtem össze, hiába, no, a
tapasztalat az tapasztalat. Aztán már csak
a kávés csészét csaptam oda, amit Karacs
Magditól kaptam. Ő viszont előrelátó
volt, a csésze fémből van, nem törik.
A választás a tőkés demokrácia nagy
trükkje. Úgy tűnik, mintha a választó
szabadon dönthetne, kiválaszthatja a
legjobbat, a legszebbet, a legokosabbat. A
tőkés választás már jóval a szavazás napja
előtt eldől. Eldönti az, hogy kinél van a
pénz, kinél van a média.
Az idén is nyilvánvaló volt, hogy a
magyar tőkésosztály pozícióit semmi
sem veszélyezteti. Millió gond van az
országban, sok millió szegény van, még
azt is mondhatjuk, hogy erjed a társadalmi
elégedetlenség, de nem több. A tőkésosztály
pedig tudja kezelni az ügyeket. Persze, az is
igaz, hogy ez a kezelés egyre több pénzt,
és egyre keményebb eszközöket igényel a
részéről. Biztos észrevették, hogy a Fidesz
milyen iszonyú mennyiségű plakátot szórt
ki, és bizony nem egy helyen megsúgták
a népnek: ha nem szavaztok a Fideszre,

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.
magatokra vessetek, nem valószínű, hogy
az önkormányzatotok egyetlen pályázatot
is elnyer. Nem rossz érv, mi?
Az igazi nagy trükk azonban nem ez.
El kell érni, hogy a csóró, az elégedetlen, a
dolgozó ne menjen el szavazni. El is érték.
A választók 55,74 százaléka otthon maradt.
Ki tudja, mit lett volna, ha elmennek!
Heteken át gyűjtöttük az ajánlásokat,
és személyesen éreztük az emberek hangulatát. Csalódottság, szegénység, félelem.
És persze láttuk azt is, hogy az emberek
még most is találnak egyéni kiutakat.
Emlékeznek, hogy hányan panaszkodtak
arra, hogy a gyerekeik külföldön vannak?
Panaszkodnak, de azért tudják, hogy
legalább a gyerekeknek jó, van munkájuk,
megélhetésük. Lássuk be, ez a természetes! Az emberek élni akarnak, és belekapaszkodnak az utolsó szalmaszálba is.
Kell-e szomorkodnunk? Fel kell-e
adnunk a harcot? Természetesen nem!
A választáson azért indultunk el, hogy
alternatívát kínáljunk, és új embereket
találjunk. Mindkettő sikerült. Az emberek
engedték, hogy induljunk, nekünk adták az
ajánlásukat, és 21 ezren ránk is szavaztak.
Ez duplája annak, amit négy éve kaptunk!
Kevés? Igen, nem sok, de a tendencia
egyértelmű.
Ünnepelhetjük hőseinket, mert ilyenek
is vannak. Borsodbótán újra Gulyás János
a polgármester, az egyetlen munkáspárti
az országban. Kötegyánban ismét bejutott
Szőke János, Magyarcsanádon Popa
György. Gratulálunk, szép munka volt!
Pusztaföldváron Gál Ferenc nem lett
polgármester, de 16,42 százalékot kapott.
Négy éve 5,43 százalékot szerzett. Érzik
a különbséget? Budapesten négy éve
nem volt polgármester-jelöltünk. Most

Kőbányán Kerezsi László 1,14 százalékot
kapott, Csepelen Kőszeginé Benedek
Anna 1,35-öt. Tahitótfaluban sohasem volt
jelöltünk, most Pálmai Ferenc szinte saját
erejéből 1,77 százalékot ért el.
Négy éve Miskolcon sem volt
polgármester-jelöltünk, most heteken
át lehetett Kovács István arcát látni és
programját hallani. Ez a döntő, és nem
az, hogy csak 0,69 százalékot kaptunk.
Tiszaújvárosban Budai Ferenc több
szavazatot szerzett, mint négy éve a
jelöltünk. Debrecenben nem volt jelöltünk
korábban, most a 34 éves gépkocsivezető,
Varga Imre 0,86 százalékot tudhat
a magáénak. Szolnokon sem indult
polgármester-jelölt négy éve, most a 19 éves
egyetemista, Turi Kristóf 1,07 százalékot
kapott.
Van, ahol oda kell figyelni a történtekre.
Ózdon kevesebb szavazatot kaptunk, mint
négy éve. Ez igaz Salgótarjánra is, bár
a lényeg itt is az, hogy volt jelöltünk. Jó
dolog, hogy volt megyei listánk Nógrád,
Szolnok és Fejér megyében, de nem tudtunk
visszakerülni a közgyűlésekbe. Lehetett
volna akár 30 ezer szavazatunk is, ha
Budapesten van főpolgármester-jelöltünk,
ha Békésben, Borsodban, Csongrádban
összejön a lista, ha…
Nem folytatom, lesz még időnk
elemezni. Az igazi eredményünk az,
hogy számos új és fiatal embert találtunk,
akik a mi színeinkben indultak. Slakta
Norbert Csepelen, Juhász Katalin
Abádszalókon, Nagy Ádám Rajkán,
Milkovics Attila Győrben, Dobány László
és felesége Debrecenben, Juhász Gáborné
Drégelypalánkon,
Berki
Krisztián
Varsányban, Romhányban Urbán Renáta,
Porcsalmán Pásku Károly megduplázta a
szavazatait.
Köszönet a párt helyi szervezeteinek!
Voltak, ahol nagyon sokat dolgoztak,
voltak, ahol kevesebbet. Volt, ahol
küzdöttek az utolsó percig, volt, ahol előbb
elfáradtak. A párt egészében véve helytállt.
Köszönet mindenkinek, akik munkájukkal
és helytállásukkal lehetővé tették, hogy
folytassuk! És folytatni fogjuk.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Bokros Lajos, a baloldali pártok főpolgármester-jelöltje
sajtótájékoztatóján megköszönte azt a több mint kétszázezer
szavazatot, amit kapott. Szerinte nem volt tiszta az önkormányzati
választás, ezért nem gratulál a győztesnek. Hangsúlyozta, nem volt
könnyű a kampány, hiszen nem állt rendelkezésére akkora média
hátszél, mint a főpolgármesternek.

Munkáspárt: Jó is az, hogy a NAV munkatársai ilyen aktívak. Adót csalni
helytelen dolog. De akkora adókat kiróni a tenni akaró emberekre,
mint amit Magyarországon kiróttak, szintén helytelen. Kell, hogy a
NAV elmarasztalja a csalókat, de biztosan a lángos árával kell először
elszámolni? Ha a milliárdos lopásokat számolják fel kezdetnek, még
munkát is spórolnának, pénz is több jönne. Vagy azt nem szabad?

Munkáspárt: Bokros Lajos indítása „baloldali” színekben önmagában
paródia volt. De ez nem zárja ki, hogy egy – bármilyen –
jelöltnek minimális eleganciája, esetleg úriember attitűdje legyen.
Bizonyosan számára sem volt ismeretlen az a helyzet, hogy nem
ő indul az irányító pozícióból. Hogy onnan startolni egyszerűbb?
Nem kétséges. Az ellenfélnek gratulálni akkor is a minimum,
különösképp egy ilyen versenyben. S igen, elfogadjuk, hogy
másoknak szebben fújhatott a „hátszél”, de ne feledjük, Bokros
„úr” azzal kampányolt, hogy megemeli a BKV jegyek és bérletek
árát…

5. A rendszeres egyeztetés a parlamenti pártokkal hozzájárulhat
a sikeres külpolitika alakításához – mondta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter, miután a parlamenti képviselettel
rendelkező pártok képviselőivel első alkalommal folytatott
megbeszélést a magyar külpolitikáról.

2. Deutsch Tamásnak lehet a legnagyobb mellékjövedelme az EPben szerzett, akár 19 ezer eurós havi fizetés mellett – derül ki a
Transparency International adatbázisának becsléséből. A fideszes
politikus havi extrajövedelmét maximálisan 3500 euróra teszik,
ez hét forrásból jön össze. Ebből hat valamely sporthoz köthető
egyesület vagy társaság (többnyire a Deutsch által vezetett MTKhoz van köze).
Munkáspárt: Nem szeretünk más zsebében turkálni, de a frissen kijött
jelentés bennünk rekesztette a szót. Deutsch Tamás elévülhetetlen
érdeme… A mi is? Persze, időnként jókat derülünk teljes mértékben
vállalhatatlan megnyilvánulásain, s a Fidesznek is kényelmesebb,
ha az EP-ben zavarja a vizet, s nem itthon, de azért a viccnek is
van határa! 19 ezer kinti, 3500 itthoni euró egyetlen embernek?
A valamiért is sok lenne, nemhogy a semmiért!
3. Többszörös visszaesőként nem jogerősen 13 év fegyházbüntetést
kapott egy Vas megyei férfi, aki azért rabolt ki egy dohányboltot,
mert vissza akart kerülni a börtönbe, ahonnan nem sokkal korábban
szabadult. A vádlott a bíróságon elmondta, el volt keseredve, nem
volt munkalehetősége, kilátástalannak érezte az életét.
Munkáspárt: Nem ez az első ilyen eset, s amíg ez a rendszer lesz,
nem is az utolsó. Pedig milyen bonyolult vágyai voltak ennek
az embernek? Enni, inni, dolgozni, lakni valahol. De már az
alapvető szükségletek kielégítésében sem partner ez a társadalom.
Lehet mondani, hogy ez az ember „lusta”, eltartatja magát. De
mi lett volna, ha valaki azt mondja neki: gyere, kapsz egy ágyat
a munkásszállón, holnaptól dolgozhatsz a szomszéd gyárban?
Bizonyára nem a boltos hölgyet kéri meg, hogy nyomja már meg a
segélyhívó gombot…
4. A NAV 15 ezer ellenőrzést végzett a nyáron, és az ellenőrök minden
negyedik esetben találtak valamilyen hiányosságot. A bírságok
összege 530 millió forint, 70 üzletet pedig 12 napra be is zártak.

Munkáspárt: A parlamenti pártok közötti konszenzus külpolitikai
kérdésekben azt jelenti, hogy a tőkésosztály pártjai egyetértenek
abban, hogy Magyarország a NATO és az EU tagja. A konszenzus
nem a magyar társadalom valóságos nemzeti érdekei mentén jön
létre, hanem a tőkésosztály érdekei mentén, és a kettő nem ugyanaz.
A Munkáspárt elutasítja az álkonszenzust. A magyar társadalom
valóságos érdeke az, hogy lépjünk ki a NATO-ból és az EU-ból.
6. A Magyarországon az elmúlt időben tapasztalt, civil szervezetekkel
kapcsolatos lépések sorozata a lehetőségek beszűküléséhez és
megfélemlítéshez vezet – mondta André Goodfriend, a budapesti
amerikai nagykövetség ügyvivője a civil társadalmi szervezetek
2013-as évre vonatkozó fenntarthatósági indexét bemutató
sajtótájékoztatón. Az index kidolgozásában részt vett az Ökotárs
Alapítvány is.
Munkáspárt: Mire jó egy ilyen index? Igazából semmi másra, mint,
hogy az Egyesült Államok nyomást gyakoroljon az adott ország
kormányára. Ha nincsenek jóban, azaz az adott állam nem teljesíti
szó nélkül Washington követeléseit, akkor rosszat mutat az index,
ha jól teljesít a kormány, az index is csupa szépet mutat. Ne valamilyen egzakt mutatót képzeljünk el, nincsenek számok, csak vélemények. A hír érdekessége, hogy a vélemények kialakításában
egy magyar alapítvány is közreműködött, aligha véletlenül éppen
az, amely összetűzésbe keveredett az Orbán-kormánnyal. Egy percig sem állítjuk, hogy a kormány nem akarja maga alá darálni a civil szervezeteket is, ugyanakkor aligha az a megfelelő válasz erre,
hogy a „civil” szervezet egy külföldi kormány szolgálatába áll.
7. Minszkben bejelentették, hogy 2015. január 1-jétől működni kezd
az Euróázsiai Gazdasági Szövetség.
Munkáspárt: Az Euróázsiai Gazdasági Szövetséget 2014-ben
Oroszország, Kazahsztán és Belarusz hozták létre. Az egyesülés
iránt érdeklődik Törökország és India is. A szövetség előirányozza
az áru, a tőke és a munkaerő szabad mozgását, és a gazdaságpolitika
összehangolását. A szerződés szerint 10 év alatt összhangba
kell hozni a tagállamok törvényeit is. Az Euróázsiai Gazdasági
Szövetség ma lényegesen kisebb az Európai Uniónál, de természeti
erőforrásai arányaiban nagyobbak. A jövő az övé.
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MUNKÁSPÁRT

A PARLAMENTEN KÍVÜL A LEGERŐSEBB
Hétfőn ülést tartottak a Munkáspárt megyei és budapesti
elnökei. Hajdu József adott tájékoztatást a választások
eredményeiről.
Egyetértés volt abban, hogy a párt folytatja a 2014-es évben
érezhető stabilizálódási folyamatot. Tudtuk, hogy a polgári
demokrácia nem számunkra teremt kedvező terepet, de
próbálkozásaink, kezdeményezéseink eredményt hoztak.
A majd ötszáz jelölt tisztességgel küzdötte végig a csatát. A párt a
tavasszal elért társadalmi pozícióját megtartotta. A Munkáspárt
a parlamenten kívüli legerősebb párt.
A Munkáspárt a 2010-es 10923 bruttó szavazatszámát
21750-re növelte. Ez önmagában is siker. Bebizonyosodott,
hogy ha van jelölt, jön a szavazat is. Borsodbótán újra Gulyás
János a polgármester, az egyetlen munkáspárti az országban.
Kötegyánban ismét bejutott Szőke János, Magyarcsanádon Popa
György.
Hajdu József kiemelte, hogy a párt nem tudta kihasználni azt
a lehetőséget, amelyet a szocialista-liberális erők válsága jelent.
Elmondta, hogy a polgármester-jelöltjeink összességében jól
teljesítettek. Több helyen új jelenség volt, hogy a Munkáspárt
polgármestert állított. Polgármester-jelöltjeinkben nagy érték,
hogy egyszerre van jelen a megbecsült tapasztalat, másfelől
többségük a párt új generációjának képviselője. Eredménynek
értékelhető, hogy a polgármester-jelöltek átlagosan a párt
átlagszavazat-arányát meghaladták.
A 12422 egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltjeinkre
adott szavazat (2010-ben 8222 volt) önmagában meghaladta a
négy évvel ezelőtti összes szavazatot. Az, hogy 103 településen
(kerület, város, község) indult jelöltünk, mérhető eredmény.
A párt jelentősen mert és tudott nyitni, és a tavaszi újonnan
felfedezettek mellett sok új jelöltet tudtunk csatasorba állítani.
A Munkáspárt a kompenzációs listáit nem tudta érvényesíteni.
A nagyvárosokban a szereplés változó színvonalon realizálódott.
Kőbánya 350, Mohács 51, Orosháza 144, Miskolc 616, Ózd
128, Tiszaújváros 100, Makó 97, Karcag 138, Szolnok 368,
Törökszentmiklós 115, Tatabánya 108, Balassagyarmat 79,
Salgótarján 285 szavazatot gyűjtött a kompenzációs listához.
Hasonló az eredménye Csepelnek és Zuglónak is.
A következő időszak fontos feladata, hogy az újpesti
időközi választásokon legyen jelöltünk. Thürmer Gyula kérte a
jelenlévőket: gyűjtsük össze a szükséges ajánlásokat, segítsünk
az újpestieknek! Most alapozzuk meg a 2018 évi választási
munkánkat.

SZŐKE JÁNOS

GULYÁS JÁNOS

A MEGJELENÉSRŐL
A Szabadság szerkesztősége ezúton értesíti Kedves
Olvasóit és a Szabadság-futárokat, hogy a következő,
2014. október 25-i megjelenésű számunk technikai okok
miatt elmarad. Legközelebbi kiadványunkat november
1-jén vehetik kézhez az újságárusoknál.
Szíves megértésüket köszönjük!
A Szabadság szerkesztősége

POPA GYÖRGY
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SOK FIATAL ÉS ÚJ ARC
A választásoknak vége, de
szívesen idézzük fel az elmúlt
hét
eseményeit.
Jelöltjeink
mindenütt az országban tették a
dolgukat.
Abádszalókon Juhász Katalin,
18 éves egyetemi hallgató indult
a Munkáspárt színeiben az
önkormányzati választásokon.
Ismeri a városát, az emberek
is ismerik őt. Jó kezdet a párt
további építéséhez.
A Nógrád megyei kampányt
Balassagyarmaton
zárta
a
Munkáspárt.
Nagy
Attila
és
Frankfurter
Zsuzsanna
irányításával
értékelték
a
kampányt. Nógrádban is sok
fiatal és új arc jelent meg, köztük
Juhász Gáborné Drégelypalánkon és Berki Krisztián Varsányban. Krisztián nak október 12-én
sikerült megelőznie az egyik
jobbikos jelöltet is.

JUHÁSZ KATALIN

FRANKFURTER ZSUZSANNA ÉS JUHÁSZ GÁBORNÉ

MEGHÍVÓ
A Magyar Munkáspárt Budapesti Szervezete
2014. október 30-án /csütörtök/ 15.00 órai kezdettel
megemlékezést tart
az 1956-os Köztársaság téri áldozatok 58. évfordulója alkalmából
a Fiumei úti Sírkertben.
Kérjük, a megemlékezésre hozzon egy szál virágot,
gyújtson mécsest az áldozatok sírhelyén!
Minden emlékezőt tisztelettel vár:
A MUNKÁSPÁRT BUDAPESTI SZERVEZETE
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MAGYARORSZÁG

ITTHON KELL MUNKÁT ADNI A FIATALOKNAK!
Nagy-Britannia meg akarja változtatni a munkaerőáramlás szabályait. Az angol tőkéseknek csak az
olcsó munkaerő kell, de a szociális juttatásokat
már nem akarják megadni. A pénz számít,
nem az ember. A magyar fiatalokat nem szabad
kiszolgáltatni a külföldi tőkének, itthon kell munkát
adni a fiataloknak!
Teljesen át kell alakítani az Európai Unión
belüli munkaerő-áramlás szabályait, mivel
Nagy-Britannia nem tud megbirkózni az uniós
társállamokból érkező bevándorlók nagy számával
– mondta a brit miniszterelnök. David Cameron
kijelentette: az EU-bevándorlás olyan szintet ért el,
amely már meghaladja a helyi közösségek és a brit
munkapiac teherviselő képességét. Ennek változnia
kell, és ez a kérdés lesz a brit-EU viszonyrendszer
London által igényelt újratárgyalásának központi
eleme –mondta Cameron.
Az EU gazdag országainak kell az olcsó keleteurópai munkaerő, de nem akarnak részt adni a
szociális juttatásokból, mert azzal csökkenne a
tőke haszna. Ennyit ér az EU jelszava a munkaerő
szabad áramlásáról. Ami bennünket illet,
Magyarországnak nem lehet érdeke, hogy 500-600
ezer magyar fiatal az EU-ban kényszerüljön munkát
keresni. Itthon kell munkát adni a fiataloknak.

KIVÁNDORLÓ ORVOSOK
Nyolcezernél is több orvos és fogorvos, valamint több mint két és félezer ápoló, szülésznő ment külföldre az elmúlt hét és fél évben
Magyarországról. A gyógyszerészeket és az egyéb egészségügyi dolgozókat is beleszámítva azonban összességében még ennél is
többen hagyták itt a magyar egészségügyet – írja a Világgazdaság. Az Egészségügyi Engedélyezési Hivataltól kapott adatokból
látszik, hogy – miként az elmúlt években, úgy – az idei első fél évben sem lassult érdemben az egészségügyiek elvándorlásának
üteme. Sőt, a 25 és 29 év közötti, vagyis szakvizsga előtt álló orvosok közül idén még többen is kérték ki a külföldi munkavállaláshoz
szükséges igazolást, mint egy éve. A Magyar Rezidens Szövetség tapasztalatai szerint ugyanakkor a friss diplomások, illetve
szakvizsgások is általában ősszel lépnek. Az ápolók és szülésznők kivándorlása még jóval nagyobb is lehet, hiszen ők sokszor
mennek külföldre olyan intézményekbe, ahol nem is kell igazolást kérniük, mondjuk öregek otthonába gondozónak. Leginkább
a gyerekgyógyászok, a belgyógyászok, a sebészek, a háziorvosok vagy az aneszteziológusok vándorolnak ki Magyarországról.

A SZOCIÁLIS ÁGAZAT NYŰG A KORMÁNYNAK
A kormány továbbra is elkötelezett a szociális életpálya bevezetése mellett – jelentette ki az illetékes miniszter. Valójában a
szociális ágazatot a polgári kormányzat nyűgként kezeli.
A kormány továbbra is elkötelezett a szociális életpálya bevezetése mellett, ezért tárgyal a minisztérium az ágazati
szakszervezetekkel majdnem egy éve – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt követően, hogy Balog Zoltán
a szociális ágazatban dolgozók képviselőivel egyeztetett. A közlemény szerint az emberi erőforrások minisztere szerdán
hivatalában fogadta a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátó rendszerben foglalkoztatott szakemberek képviselőit.
A szociális miniszter szépeket mond, csak ebből semmi sem érzékelhető a gyakorlatban. A szociális ágazatot a polgári
kormányzat nyűgként kezeli. A szociális intézmények állapota tragikus. Napjainkban a hátrányos és halmozottan hátrányos
állampolgárok ellátása inkább a család lehetőségén, mint az állam odaadó figyelmén múlik. Foglalkoztatásuk esetleges, az
ilyen jellegű foglalkoztatók száma inkább szűkül, mint bővülne.
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HARCOLNI, HARCOLNI, HARCOLNI!

A korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjért, valamint a köztisztviselői bér-befagyasztás ellen tüntetett az MSZOSZ
a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt. A dolgozót azért fosztották meg jogaitól, mert kapitalizmus van. Azért lehetett
megfosztani, mert nem harcolunk. Csak az a miénk, amiért megküzdünk!
A korkedvezményes és a korengedményes nyugdíjért, valamint a köztisztviselői
bér-befagyasztás
ellen
tüntettek a szakszervezetek múlt
kedden délután Budapesten, a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt. Pataky
Péter, a mintegy 250 ezer munkavállaló érdekeit képviselő Magyar
Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ)
elnöke a demonstráción hangsúlyozta,

akkor lehet tisztes munkáról beszélni,
ha tisztességesen figyelembe veszik
és elismerik az embert próbáló
munkakörökben dolgozók jogos igényét
arra, hogy nekik is jusson tisztes öregkor.
A bérek emelése a válság által
okozott társadalmi krízis megoldásának
egyetlen valódi eszköze. Hozzátette: a
dolgozói szegénység növekvő probléma
Magyarországon,
amelyet
közösen

„NEM FIZETTÉK KI A TÚLÓRÁMAT”
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerint az alacsony
fizetések, a munkahelyi kiszolgáltatottság és a rossz munkahelyi körülmények
miatt lassan tarthatatlanná válik a kereskedelemben dolgozók helyzete –
erre kívánta felhívni a figyelmet az érdekképviselet budapesti akciójával.
Az Oktogonnál kereskedelmi alkalmazottak mutatták be, milyen körülmények
között dolgoznak, és egymást felsegítve, tántorogva szemléltették, hogy
a munkahelyi stressz miatt milyen állapotba kerültek. A kezükben tartott
táblákon többek között olyan feliratok voltak olvashatók, hogy „Legalább
három ember munkáját végzem, ugyanannyi pénzért”, „Éhes vagyok!”, „Nem
fizették ki a túlórámat”, vagy „Nem tudom fizetni a hitelemet”. Sáling József,
a KASZ elnöke szerint a kereskedelmi dolgozók sokszor több ember munkáját
látják el ugyanazért a fizetésért, munkabeosztásukat nem tudják előre tervezni,
és nem tudnak megélni a szakmunkás minimálbér nettóját jelentő havi 77 ezer
forintból, az őket érő munkahelyi stressz pedig egyre csak nő. A kereskedelmi
dolgozók körében készített reprezentatív kutatás szerint a dolgozók 94
százaléka úgy gondolja, hogy túlterhelt az állandó munkaerőhiány miatt,
sőt 70 százalékuk azt mondta, hogy az utóbbi időben is nőtt a munkateher.
A dolgozók 69 százalékának az elmúlt negyedévben túlóráznia kellett, 43
százalékuk szerint pedig problémák voltak a túlóra kifizetésével. A vasárnapi
munkavégzés tilalmának bevezetése a kereskedelemben továbbra is a KASZ
egyik fő célkitűzése, amely eszköz lenne a munkahelyi terhek csökkentésére is.

kell megoldani, a szakszervezetek,
a
munkáltatók
és
a
kormány
együttműködésével. Tehát egységesíteni
kell a minimálbért és a közfoglalkoztatotti
bért. A szakszervezet elnöke hozzátette:
definíció szerint nem lehetne kevesebbet
keresni, mint a minimálbér, azonban
jelenleg a közfoglalkoztatotti bér az
igazi minimálbér. A közfoglalkoztatás
átmenetileg, bizonyos helyzetekben
szükségszerű, de hosszú távon több
a káros hatása, mint az előnye jelentette ki, utalva a bérek letörésére
és a munkaerőpiac torzítására. Pataky
Péter hangsúlyozta: a létminimum
és a minimálbér közti különbséget
fokozatosan csökkenteni kell. Az a cél,
hogy 2018-ra érje el a nettó minimálbér az
akkori létminimumot. A munkavállalók
36 százaléka a létminimumnál kevesebbet
kap munkabérként. Tarthatatlan, hogy
8 órás, teljes munkaidős munkáért ne
lehessen a létminimumot megkeresni.
A
tisztes
munka
világnapján
megrendezett demonstráción több mint
kétszáz ember gyűlt össze a minisztérium
előtt.
A követelés helyes, de túlságosan
elkésett. Igaz, soha nem késő. Ma azért
kell a tisztes munkáért tüntetni, mert 25
éve bevezették a kapitalizmust, Azért
kell tüntetni, mert az MSZOSZ-nek 250
ezer tagja van, és nem 3 millió. Azért kell
tüntetni, mert csak nagy ritkán tüntetünk,
akkor se túl erősen.
Harcolni, harcolni, harcolni!
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MUNKÁSPÁRT

A KÓRHÁZI CSATA
Huszonöt esztendeje, 1989. december 17-én született újjá a Magyar Munkáspárt. Sok ezer tisztességes kommunista,
becsületes, egyszerű ember vállalta, hogy nemet mond a kapitalizmusra, kitart a szocializmus mellett. A Munkáspárt
újjászületése az ő történelmi érdemük. Nagyszerű tettük emlékét megőrizzük, és erőt merítünk belőle mai harcunkhoz.

2004. JANUÁR 14. NYÍREGYHÁZA,
ALÁÍRÁSGYŰJTÉS

AZ MSZP ELADJA A KÓRHÁZAKAT
Legutóbbi folytatásunkban már érintettük a 2004. decemberi
népszavazást. Emlékeznek rá, hogy a Medgyessy-kormány
nagy álma a kórházak privatizációja volt? Medgyessy csak
úgy győzhette le Orbán Viktort 2002-ben, ha ígér a népnek,
mindenekelőtt a közalkalmazottaknak. Medgyessy támogatói is
tudtak számolni, és kikalkulálták, hogy mibe kerül a „szociális
érzékenység”. De belementek, tudták, hogy tovább veszélyes
ujjat húzni a közalkalmazotti réteggel. Belementek, cserébe
Medgyessy világos ígéretéért, hogy a kórházak piacra kerülnek.
Az egészségügy ugyanis biztos üzlet. Egyrészt, mert előbb
vagy utóbb, de mindenki beteg lesz, másrészt, mert van állami
egészségbiztosítás, amely nagyon sok pénzt szed be a népektől,
amit aztán visszaoszt. A recept világos: azt kell mondani, hogy
te jobb kórházat tudsz csinálni, mint az állam, meg kell ígérni,
hogy rengeteg pénzt fogsz befektetni, kell egy-két haver, akiket
lefizetsz, és már megy is.
LEGYEN-E NÉPSZAVAZÁS?
Legyen-e népszavazási kezdeményezés a kórház-privatizáció
ügyében? – tette fel a kérdést a pártnak a Központi Bizottság.
A párt tagjai beszámoltak a nehézségekről. Az emberek nem
értik, miről is van szó. A Szabadság így írt erről: „Sokan azt
mondják, így vagy úgy eddig is kellett a doktornak adni valamit,
akkor meg mi változik? Sokat kell magyaráznunk az embereknek,
hogy mi is fenyegeti őket. A pártban is, a párton kívül is sokan
felvetették, hogy jó lenne másokkal együtt aláírást gyűjteni,
szakszervezetekkel, civilszervezetekkel. Igen, ez igaz, de mit
csináljunk, ha nem megy? Nem megy, mert a szakszervezetek
ma nem támadják a kormányt, hanem lefekszenek minden
intézkedésének. Nem megy azért sem, mert már a Cser Ágnes

vezette EDDSZ sem népszavazást akar, hanem legfeljebb népi
kezdeményezést, s az sem biztos, hogy ennél megmaradnak.
A Munkáspárt számíthat legközvetlenebb barátaira, s ez is fontos!”
A tagság véleménye végül egyértelmű volt: a Munkáspárt vágjon
bele a népszavazási kezdeményezésbe, ha egyedül vagyunk, ha
nem! A társadalomnak tudnia kell, hogy a Munkáspárt vele van.
MEGAKADÁLYOZZUK A KÓRHÁZAK ELADÁSÁT
A kórházi csatát egykor még a legnagyobb magyar szociális
küzdelmek között fogják emlegetni. A Munkáspárt – látva az
egészségügy elleni fenyegetést – úgy döntött, hogy népszavazásra
viszi a kérdést. 2004 első hónapjaira háromszázezer aláírást
gyűjtünk össze. Esőben, hóban, hidegben.
Az egyik kérdés kezdeményezője a Munkáspárt. Így szól:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató
intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati
tulajdonban, ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel
ellentétes törvényt?” A Munkáspárt erejét mutatja, hogy meri
vállalni a csatát az MSZP-SZDSZ-kormány ellen, és képes
összegyűjteni az aláírásokat.
2004 tavaszán egyértelmű lesz, hogy az MSZP nem tudja
megakadályozni a népszavazást. A kormány szavahihetősége
szempontjából voltaképpen közömbös, hogy sikeres lesz-e
a népszavazás. A Medgyessy-kormány nem tudja keresztül
verni azt, amit ígért, a kórházak gyors eladását. Mindehhez
még hozzájön a nem túl fényes EP-választási szereplés. 2004
augusztusában Medgyessyt megbuktatták.
A népszavazáson majdnem 1 millió ember elutasítja a
kórházak eladását. A népszavazás ugyan érvénytelen, de az 1
millió ember ténye megrettenti a tőkés hatalmat.
A Munkáspárt 21. kongresszusa így értékelte a kórházi
csata jelentőségét: „A Munkáspárt elmúlt két esztendős
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tevékenysége megmutatta, hogy a 20. kongresszus helyes
döntéseket hozott. A párttagság többsége túltette magát a
2002-es választási vereségen. A szervezeti élet szervezeteink
túlnyomó többségében helyreállt. A párt megtanult gazdálkodni
a jelentősen megnehezült anyagi körülmények között is.
A Munkáspárt nem omlott össze, sőt helyreállította harci
erejét. A 2004. évi kórház-privatizáció elleni népszavazási
aláírásgyűjtés a párt megújult erejét mutatta. A népszavazás
siker volt a Munkáspárt számára.”
A CSATA FOLYTATÓDIK
Az első kórházi csata megtanított bennünket, hogy ezen az úton
kell menni. Amikor a HospInvest megjelenik Egerben, azonnal
a kórházvédők mellé állunk. Thürmer Gyula könyvében így
emlékezik erre: „Elég színes csapat jön össze. Az orvosoktól,
az ápolóktól kezdve hívő katolikusokon át, a Goj motorosokig
sok mindenki. Na és persze mi, munkáspártiak, és a mi
Baloldali Frontunk fiataljai, vörös ingben. Nem nyerünk, de
ma már tudjuk, hogy okos ügyekért sok mindenkivel együtt
lehet működni. És a társadalom is tudja, hogy mennyire aljas
az egész HospInvest-ügy. A HospInvesttel ugyanis magukat
komolynak nevező emberek kötötték meg a szerződést. Ők nem
tudták, hogy a HospInvestnek nincs egy fillérje se? Tudták.
Nem számított. Mint ahogy a cég bukása után is mindenki a
HospInvest felelősségéről beszél, s mindenki hallgat a megyei
és városi önkormányzatok, az egészségügyi tárca embereinek
felelősségéről. Szerintem ők az igazi bűnösök. Nem a saját
pénzükkel játszottak, hanem a mi pénzünkkel. Ráadásul a
mi egészségünkkel játszottak. Nem tudom, hogy van-e rá
törvény, de ha nincs, hozni kellene rá, hogy az ilyenektől el kell
kobozni minden vagyonukat, és kényszermunkára küldeni őket,
mondjuk, egy kórházba.”
2007 szeptemberében két miskolci kórház összevonása ellen
demonstráltak Miskolcon a Munkáspárt városi szervezetének
kezdeményezésére. Az akkori MSZP-SZDSZ vezette
önkormányzat ugyanis 24 igen, 15 nem szavazati aránnyal úgy
döntött, hogy összevonja a városi kórházakat.
Budapesten a Schöpf-Mérei Kórház megmentéséért ment
csatába a Munkáspárt. „Elég volt! Magyarország nem kér a

BALASSAGYARMAT,
THÜRMER GYULA A KÓRHÁZ ELŐTT

SZÉKESFEHÉRVÁR, THÜRMER GYULA
A KÓRHÁZ VEZETŐIVEL

kormány liberális politikájából! Nem kérünk Gyurcsány úr
„nem fog fájni” csomagjából! Nem kérünk a gázáremelésből, és
a közlekedési díjak emeléséből sem! A Munkáspárt felszólítja a
kormányt, hogy azonnal hagyja abba az egészségügyi rendszer
szétverését, kórházaink tönkretételét! Követeljük, hogy a
GDP-nek legalább 8 százalékát az egészségügyre fordítsák!
Követeljük, hogy biztosítsák minden magyar ember számára
az egészséghez való egyetemes emberi jogot!” – olvasták sokan
a munkáspárti követeléseket, és bizony, sokan egyetértően
bólogattak.
MINDIG OTT LESZÜNK, AHOL A NÉP VAN
„Harcolni fogunk a tőke, a tőkés kizsákmányolás, a tőkés rend
ellen. Nem csak szavakban, tettekben is. Harcolni fogunk
mindenütt, ahol a tőke a dolgozók, a munkások érdekeit
csorbítja!” – fogalmazta meg a Munkáspárt 22. kongresszusa
2006-ban. „Ott leszünk a sztrájkolók mellett, a kormány
megszorító intézkedései ellen tüntetők között. Ha kell, röplapot
osztunk, ha kell, népszavazáshoz gyűjtünk aláírásokat. Ha kell,
biztatást adunk az elkeseredett embereknek.”
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KÜLFÖLD

ÚJRAVÁLASZTOTTÁK

AZ ENSZ SZERINT A LATIN-AMERIKAI ORSZÁGOK KÖZÜL BOLÍV
Újraválasztották a bolíviai választáson
Evo Morales jelenlegi elnököt a
szavazófülkék bezárását követően
közzétett első közvélemény-kutatások
szerint. A radikális baloldali államfő a
szavazatok több mint 60 százalékának
megszerzésével nyert jogot harmadik
mandátumának megkezdésére.

Bolíviában mintegy hatmillió választó szavazott a következő
elnök személyéről és a törvényhozás összetételéről. Már a
szavazás előtti felmérések Morales egyértelmű győzelmét
jósolták. Most első ízben a külföldön élő bolíviaiak is részt
vehettek a voksoláson, amely már a nyolcadik a demokrácia
helyreállítása óta. A szavazás kötelező, helyi viszonylatban
nem csekély (mintegy 60 dollárnak megfelelő) pénzbírság
terhe mellett. Tilos az alkoholfogyasztás és a fegyverviselés.
Az Amerikai Államok Szervezetének megbízásából 22 ország
mintegy hatvan megfigyelője ügyelt a választások tisztaságára.
Az exit pollok szerint Morales egyetlen körzetben, az
északkeleti Beliben vesztette el a választást Samuel Doria
Medinával, az ellenzéki Demokratikus Unió (UD) jelöltjével
szemben, az összes többi térségben ő végzett az első helyen.
Még az ellenzék fellegvárának számító Santa Cruz tartomány is
közel 50 százalékban a jelenlegi elnökre szavazott.
Doria Medina országosan mintegy 25 százaléknyi voksot
gyűjtött össze. A további jelöltek, a konzervatív Jorge Quiroga
exelnök, a szociáldemokrata Juan del Granado és a zöldpárti
Fernando Vargas nála is gyengébb eredményt értek el a
felmérések szerint.

A régi-új államfő a felmérések ismertetését követően kijelentette: „Ez a győzelem az antiimperialisták és a gyarmatosítást
ellenzők diadala”. Morales kampányában mindenekelőtt azt ígérte,
hogy megválasztása esetén folytatná a szegénység visszaszorítását
és az állami szerepvállalás növelését a gazdaságban.
A képviselőháznak 130, a szenátusnak 36 tagja van. Morales
pártja, a Mozgalom a Szocializmusért (MAS) források szerint
111, illetve 25 helyet szerzett meg ezekből.
A fővárosban, La Pazban az utcasarkokon az „Evóval jól
mennek a dolgaink” feliratú plakátok láthatók városszerte.
Forgalmas éttermek, gombaként szaporodó építkezések,
külföldről behozott autók egész sora jellemzi az elmúlt évtized
robosztus gazdasági fejlődését Bolíviában, amely ennek ellenére
továbbra is az egyik legszegényebb amerikai országnak számít.
A 2006-ban az ország első indián elnökeként megválasztott
egykori kokatermesztőt hívei nagyra tartják, mert hivatalba
lépése óta sikerült visszaszorítania a lakosságot mardosó
szegénységet. A bolíviai statisztikai hivatal adatai szerint
napjainkban minden ötödik bolíviai él mélyszegénységben,
míg 2006-ban még a 10 millió lakos több mint egyharmada
számított nincstelennek. Morales vezetése alatt a 30 milliárd
dolláros bruttó hazai termék évente átlagosan 5,1 százalékkal
nőtt. A külföldi cégekre nagy csapást mért a főként a kőolajés földgázipart, valamint a szolgáltatásokat érintő államosítási
hullám, de a magas földgázbevételeket a szegény rétegek
támogatására fordították.
Faris Hadad-Zervos, a Világbank képviselője szerint a
belső kereslet adta a bolíviai gazdasági növekedés motorját. A
washingtoni politika heves bírálójának számító Morales ennek
köszönhetően soha nem látott politikai stabilitással vágott
neki a megmérettetésnek egy olyan országban, amelyben a
függetlenség 1825-ös kikiáltása óta 160 államcsíny volt.
„Azt szokták mondani, hogy az őslakosok szavazni tudnak,
de kormányzásra nem alkalmasak. Közel kilenc év alatt
megmutattuk, hogyan kell kormányozni” – mondta Morales,
hangsúlyozva, hogy „csapást kell mérnünk az imperialistákra,
a neoliberálisokra, az árulókra és a szakadárokra”.

CHE KÖVETŐJEKÉNT
A 13. századtól inka uralom alatt lévő terület 1538-ban
spanyol gyarmat lett, majd 1825. augusztus 6-án függetlenné
vált. Történelmét sorozatos parasztfelkelések és katonai
zendülések kísérték, az 1879-1884-es, Chilével vívott
háborúban elveszítette tengerparti területeit is. Az 1900-as
évektől egymást váltogatták a katonai kormányok, melyek
hatalmát gerillamozgalmak veszélyeztették. A hatvanas évek
közepén a kormányellenes mozgalom vezetője a legendás Che
Guevara volt. A polgári kormányzás 1982-es visszaállítása

után a kilencvenes évekre alakult ki viszonylagos politikai
stabilitás, bár a vezetésnek napjainkig szembesülnie kell
a mélyszegénység, a szociális nyugtalanság és az illegális
kábítószer-termelés problémáival. 2005 decemberében a
bolíviaiak Evo Moralest, a Mozgalom a Szocializmusért
párt vezetőjét juttatták az elnöki székbe, aki megígérte,
hogy politikájában a hagyományos uralkodó osztályokkal
szemben a nemzet szegényebb, bennszülött többségét
részesíti előnyben.

MUNKÁSPÁRT
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EVO MORALEST

VIÁBAN CSÖKKENT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A SZEGÉNYSÉG

SZERGEJ LAVROV: AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
HAGYJON FEL AZ ÁLLAMCSÍNYEKKEL!
Oroszország nem tűri azokat a próbálkozásokat, amikor
szuverén államokban kívülről akarnak hatalomváltást
elérni - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a
venezuelai kollégájával, Rafael Ramírezzel lezajlott moszkvai
tárgyalásai után.
„Negatívan, rendkívül negatívan ítéljük meg azokat a
próbálkozásokat, amikor szuverén államokban bizonyos akciók
szervezésével kívülről akarnak hatalomváltást elérni, történjen
az Kínában, Kubában, Venezuelában, Oroszországban vagy
bármely európai országban” – mondta Lavrov.
„A belügyekbe való beavatkozási kísérletek, bizonyos
eszközök felhasználása a belpolitikai helyzet felhevítésére
jogellenesek, ellentétben állnak az államok nemzetközi jogi
kötelezettségeivel” - állapította meg az orosz külügyminiszter.
Hangsúlyozta: a terrorizmus elleni harc ürügyén sem lehet
rendszereket megváltoztatni. Az Iszlám Állam ellen Szíria
északi részén felajánlott török szárazföldi katonai műveletről,
illetve a terrorszervezetek elleni harcról általánosságban
szólva azt mondta, hogy ez csak „a nemzetközi jog

szilárd talaján”, az „adott állam törvényes hatóságainak
hozzájárulásával” történhet.
Az ukrajnai helyzet kapcsán leszögezte: Oroszország
nem azért segít az ukrajnai helyzet normalizálásában, hogy
feloldják az ellene bevezetett nemzetközi szankciókat. Az
ottani helyzet gyors rendeződése Oroszország nemzeti
érdeke - hangsúlyozta. Moszkva abban érdekelt, hogy
helyreálljon a béke, meginduljon az alkotmányos folyamat, a
nemzeti egyetértés és megbékélés folyamata, és megtörténjen
a nagyszámú incidens teljes körű kivizsgálása.
A venezuelai külügyminiszter leszögezte: országa elutasít
minden államcsínyt, és nem ismer el egyetlen kormányt
sem, amely ily módon kerül hatalomra. Ezért nem ismeri
el a jelenlegi ukrán vezetést sem, és támogatja Oroszország
erőfeszítéseit a vérontás megállítására és a válság békés
rendezésére. Venezuela ellenzi az Oroszország ellen
bevezetett gazdasági szankciókat, és elvi álláspontja, hogy
nem szabad egy országra ilyen módon ráerőltetni mások
akaratát.
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AKTUÁLIS

MEXIKÓ: ÖLD MEG A LÁZADÓ DIÁKOT,
A RENDŐRSÉG SEGÍT!
Negyvenhárom diák tűnt el Mexikóban. Hat
diák holttestét már megtalálták. Megölték
őket. A mexikói haladó erők szerint nem
drogháború áldozatairól van szó. A szóban
forgó diákok olyan iskolák hallgatói, ahol
a legszegényebb néprétegekből képeznek
tanítókat a legszegényebb néprétegek számára.
A mexikói tőkésosztályt régóta zavarja, hogy
az oktatók egy része nem a középosztály
normáinak felel meg, és félnek attól, hogy
a nép soraiból jövő tanítók a népet fogják
lázítani. A jelek szerint az állami hatalom
által támogatott politikai gyilkosságokról
van szó, amelyek célja az elégedetlen mexikói
dolgozók elrettentése.
Mexikó tiltakozik. Mi is tiltakozunk!
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