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ÚJPESTÉRT,
T OVÁBB, E GYÜTT!
A MAGUNKFAJTA SENKITŐL SEM VÁRHAT AJÁNDÉKOT.
A JÓLLAKOTTAK SOHA SEM FOGJÁK ÁTÉREZNI, MEGÉRTENI AZ
ÉHESEKET. HA JOBB FIZETÉST AKARUNK, HA JOBB ÉLETRE VÁGYUNK
HARCOLNI KELL ÉRTE! A MUNKÁSPÁRT AZT MONDJA: ELEGET TŰRTÜNK,
FIZESSENEK A GAZDAGOK IS! JANOVICZKI IMRÉNÉ, KLAUDIA IS
MUNKÁSPÁRTI, VÁLTOZÁST SZERETNE. SZAVAZZANAK RÁ!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
KLAUDIÁT ÉS A MUNKÁSPÁRTOT
TÁMOGASSÁK NOVEMBER 23-ÁN!
Minap betért hozzám az egyik bulvárlap
újságírója. Feltette szabványkérdéseit,
amelyekre már ő maga megadta a
válaszait, és az egész interjú feltehetően
azért kellett, hogy friss fotót készítsenek
rólam. De a bulvársajtósból hirtelen kitört
a gondolkodó ember. Ne csodálkozzanak,
van ilyen! Hogy lehet az, hogy egy
25 éves, ráadásul csinos lány indul a
Munkáspárt színeiben az újpesti időközi
választásokon? Tényleg, hogy lehet ez?
Alig, hogy véget értek az önkormányzati választások, Újpesten, a 11.
választókerületben ismét választásokra
kerül sor. Szegény Kiss Péter elment,
és most új képviselőt kell választani a
parlamentbe. Ismertem Kiss Pétert, még a
régi időkből. A rendszerváltáskor nem ő és
nem KISZ-es társai voltak a főszereplők,
de szereplők voltak. A KISZ, a fiatalok
ifjúsági szervezete a szocializmus egyik
fontos intézménye volt, és Kiss Péter nem
keveset tett a szétveréséért. Mondhatnánk,
most már mindegy, ez már a múlt, de azért
ez mégis jelez valamit.
Kiss Péter mintegy 21 ezer szavazattal
nyerte meg a választást az MSZP-nek az
idén áprilisban. Miért szavaztak rá az emberek? Kiss Pétert szerény, becsületes emberként ismerték, ami nem jellemző a mai
világban. De volt itt más is. A 21 ezer választó jelentős része nyilván azért szavazott
rá és az MSZP-re, hogy ne a Fidesz jöjjön.
Nyugdíjasok, egykori állami alkalmazottak, akik lakást kaptak Újpest lakótelepein. Egykori hajógyári munkások, akik fájó
szívvel mennek el a Budapest Bank épülete
előtt, amivel szemben volt a hajógyár.
Értem én a félelmüket, hogy ne érteném.
A Fidesz mostanság tényleg megtestesít
szinte mindent, ami rosszat a kapitalizmus

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.
jelent. De vajon ez felmenti az MSZP-t a
felelősség alól? Felmenti a Horn-kormányt
– amelyben Kiss munkaügyi miniszter volt
– az alól, hogy ők adták el a legtöbbet az
állami vagyonból az összes kormány közül?
Felmenti a Gyurcsány-kormányt, amelyben
Kiss a Miniszterelnöki Hivatal feje volt,
az alól, hogy szegénységbe döntötték az
országot, és általánossá tették azt a felfogást,
hogy nekik mindent szabad?
A
Fidesz-kormányok
vitathatatlan
bűnei felmentenek bennünket az alól,
hogy gondolkodjunk? A Fidesz-korrupció
rosszabb dolog, mint az MSZP-korrupció?
A Fidesz-munkanélküliség rosszabb, mint
az MSZP-állástalanság? Ugye, így egy kicsit
más a helyzet? És, ha hajlandók vagyunk
gondolkodni, ha nem évtizedes előítéletek
alapján szavazunk, akkor feltehetünk egy
kérdést: mitől ment meg bennünket, ha
Újpesten az MSZP-re szavazunk?
Mitől mentene meg bennünket az
MSZP, amely romjaiban van? És azért van
romjaiban, mert nem tudják, hogy mi fáj az
embereknek. Az MSZP jelöltje, Horváth
Imre nem azért nem jó, mert valamikor
határőr volt, és KGB-tanfolyamra járt. Ez
a Fidesz-propaganda blődsége. Azért nem
jó, mert a pártja nem jó.
A mostani újpesti választás nem fogja
megrengetni a világot. De jelzés lehet.
Jelezheti, hogy az újpesti lakótelepek
népe felébred. Jelezheti, hogy nem dől be
a Fidesz-sikerpropagandájának, és nem
szavaz Hollósi Antallra.
De jelezheti azt is, hogy Újpest lakosai
átlátnak a szitán, és nem veszik be a Jobbikjelölt, Urbán Flórián szövegét, még akkor
sem, ha valaha itt focizott. A Jobbik ugyanis
semmit nem tett a dolgozó emberekért, hiába
töltött már nem kevés időt a parlamentben.
És, ha ez így van, akkor Újpest lakosai
nem engedik, hogy a Jobbik megerősödjön
Budapesten.

Ezen a választáson indulnak olyanok is,
akiket aligha lehet másként nevezni, mint
szerencselovagok. Lehetne azt mondani,
hogy politikai szélhámosok, kalandorok,
de türtőztessük magunkat! Én például
a büdös életben se szavaznék Schmuck
Andorra és szociáldemokratáira. Nem
csupán egyéni tulajdonságaik miatt,
hanem főleg azért, mert bár apró halak,
de őket is a kapitalista rendszer eteti.
Ki és mi hozhat tényleges változást
november 23-án? Janoviczki Imréné és a
Munkáspárt! Janoviczki Imréné, Klaudia
25 éves. Rá és az ő nemzedékére vár a
feladat, hogy megváltoztassák ezt a világot.
Ő nem élt a Kádár-rendszerben, őt nem
lehet hülyíteni Fidesz-mocskolódással. Ő
ebben a világban él, és egyet biztosan tud:
rohadtul nehéz szegénynek lenni! Miben
különbözik ő hasonló sorsú kortársaitól,
akikből sokan vannak Újpesten is?
Abban, hogy ő megértett valamit.
A magunkfajta senkitől sem várhat
ajándékot. A jóllakottak soha nem fogják
átérezni, megérteni az éheseket. Ha jobb
fizetést akarunk, ha jobb életre vágyunk,
harcolni kell érte! Klaudia rászánta magát,
hogy harcolni fog. Megy a szegényekhez,
az elesettekhez, győzködi őket, hogy
menjenek el szavazni, és akarjanak a
sorsukon változtatni!
És a Munkáspárt? Melyik párt harcol 25
éve következetesen a dolgozó emberekért?
Melyik párt akar olyan világot, amely nem
csak a gazdagoké, hanem mindenkié? Melyik
párt akarja, hogy fizessenek a gazdagok is?
Melyik párt az, amely utálja a NATO-t,
mert csak rosszat jelent nekünk? Melyik
párt az, amely nem lelkesedik az EU-ért
sem, és meg meri mondani, hogy emberek,
lépjünk ki, ameddig nem omlik ránk a ház?
A Munkáspárt! Klaudia ezt ismerte fel,
ezért indul a Munkáspárt jelöltjeként. És
felismerték sokan mások is. A parlamenti
választásokon hatszor többen szavaztak
ránk, mint négy éve. A parlamenten kívül
mi vagyunk a legerősebbek. Az emberek
kezdenek valamit megérteni. Ezért kérem
Önöket, ismerőseiket, minden újpestit, hogy
Klaudiát és a Munkáspártot támogassák
november 23-án!
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Szanyi Tibor szerint sérti a pénzügyi önrendelkezés jogát a
devizahitelesek ügyében a kormány által kidolgozott megoldási
módszer, ezért az MSZP európai parlamenti képviselője az Európai
Bizottsághoz fordult a kérdésben.
Munkáspárt: Szanyi úr bizonyára képben van a devizahitelesek
problémáival, hiszen napról napra rágnia kell a saját küszöbét,
miből fogja a 160 forintról hirtelen 250 forintra nőtt svájci frank
alapú hitelét törleszteni. Az is bizonyosan mélyen meghatja, hogy
a hitelek felvételére leginkább az MSZP-vezette kormány biztatta
az embereket, melynek pillanatnyilag százezrek isszák a levét.
Igen, az emberek szeretnének önrendelkezni. Azon az áron, ahol ők
aláírtak egy szerződést. Ugyanazokon a kamatokon. Nem kívánjuk
a kormányt védeni, de egy biztos: az embereket tudatosan átverték a
bankok, az akkori kormány támogatásával. Ott lenne mit sepregetni.
2. Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke, expénzügyminiszter szerint nem a deviza-hitel volt a rossz, hanem
az, ahogyan csinálták.
Munkáspárt: Ami a magyar belpolitikából 25 éve hiányzik, az a
lakosság korrekt tájékoztatása. Először is, a rendszerváltás óta
minden kormánypárt célja a saját elitjének a meggazdagodása volt
és maradt, sosem az ország épülése és a lakosság jóléte. Másodszor,
a politikusok mindent megtesznek azért, hogy ügyleteikbe,
gazdasági döntéseik hátterébe nemhogy a lakosság, de a politikai
elit másik fele se láthasson bele, hiszen ez egy verseny, amelyben
ők az ellenfelek. Harmadszor, ki szavazott volna a rendszerváltásra
egyáltalán, ha felkészítették volna arra, hogy abban ő lesz a vesztes?
3. Vida Ildikó NAV-elnök és André Goodfriend amerikai ügyvivő
hétfői találkozóján felmerült: egy esetleges vízumeljárással
tisztázni lehetne a NAV-elnök ügyét. Futó Barnabás, Vida ügyvédje
szerint André Goodfriend nagyon kedvesen fogadta Vida Ildikót,
de nem mutatta meg a bizonyítékokat. A NAV elnöke és jogi
képviselője azért ment az amerikai követségre, hogy megtudják,
Vida Ildikó miért nem kaphat vízumot az Egyesült Államokba.
Munkáspárt: Ne dugjuk homokba a fejünket, Magyarországon igenis
van korrupció. Minden szinten. De az, hogy bármikor, bárki,
minden megalapozott bizonyíték nélkül bármit állíthat rólunk,
nem korrekt. Magánemberként is kínos lehet a magyarázkodás,
közszereplőként szinte lehetetlen lehet lemosni a pletykát. Az
USA budapesti megbízott ügyvivője szép szavakat használ, de
rombolásra használja azokat. Sok volt a kétharmados többség?
Szerintünk is. De ennek a „nemzetközi” kavarásnak semmi köze
nincs ahhoz, hogy a magyar emberek többségének hogyan lesz
jobb élete. Mondjuk, korrupció, külföldi manipuláció nélkül.
4. Óvatosságra intette Magyarországot Washingtonnal és Brüsszellel
szemben Václav Klaus volt cseh államfő egykori tanácsadója.
Petr Hájek szerint a Nyugat, korrupciós botrányra hivatkozva,
gyakorlatilag puccsal buktatta meg a Necas-kormányt, amikor az

ki akarta bővíteni a temelini atomerőművet, és a cseh kormányfő
Moszkvában világossá tette, hogy fair verseny lesz, az oroszok
ugyanolyan esélyekkel indulhatnak.
Munkáspárt: Kísértetiesen hasonló az eset. Az Amerikai Egyesült
Államok és az Európai Unió vezetői Magyarországon is „rendet”
akarnak teremteni. Ez egy ország belügyeibe való gátlástalan és
durva beavatkozást jelent. Csehországban és Magyarországon
is megvannak ehhez a kellő szövetségesek, akik kizárólag a
nyugati tőke érdekeit szolgálják. Ugyanakkor azzal is legyünk
tisztában, hogy Orbánék nem szabadságharcot vívnak, hanem saját
tőkés hátországuk érdekeit képviselik. A két dolognak azonban
nincs egymáshoz semmi köze. A Nyugat nem a korrupciót
akarja megszüntetni, hanem a kormányzatot megszerezni saját
embereinek, hogy azok aztán a kellő irányba korrumpálódjanak.
5. Nem mindennapi okiratot hitelesített májusban egy budapesti
közjegyző. Az Index birtokába került dokumentum szerint a
milliárdos csalással vádolt Szabó-Forrai Zsolt, a Fortress nevű
álbrókercég vezére közjegyző előtt vállalt kötelezettséget arra,
hogy „marketingtevékenység” címén 130 millió forintot fizet ki
egy vállalkozónak, amennyiben a Magyar Nemzeti Bank leszáll a
piramisjátékszerűen működő cégeiről.
Munkáspárt: Nem csak a konkrét esetre, a jelenségre kívánjuk felhívni
a figyelmet. Mindig vannak „szerencsevadászok” – nevezhetjük
őket egyszerűen csalóknak – akik a hiszékeny embereken kívánnak
meggazdagodni. Mert hinni a hirtelen jött, a szokásosnál is jobb
ajánlatban, pénzbefektetésben, bizony, hiszékenység. Most nem
vagyunk viccesek. Egyetlen tanácsunk van: ne éljenek vele!
6. Csak közös fellépéssel bírhatják rá a hazai autóbuszgyártók
az állami döntéshozókat, hogy hosszútávú megrendelésekkel
támogassák a magyar ipar fejlődését - hangzott el a 45. Autóbusz
Szakértői Tanácskozáson.
Munkáspárt: Mennyire csodás ötlet! Nem példálózás, de azért volt
idő, amikor magyar (és nem csak magyar) vonalakon magyar
buszok futottak… Sok szerencsét, Buszosok! Szívesen mellettetek
állunk!
7. Mihail Gorbacsov volt szovjet pártfőtitkár szerint a NATO akciói
miatt a világ újabb hidegháború küszöbén áll.
Munkáspárt: Nocsak-nocsak, Gorbacsov már nem maradéktalanul
büszke a művére? Feladta a Szovjetuniót, és most nincs más eszköz a
kezében, mint kérni az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók
feloldását – egy előadáson. A gazdasági szankciók késztették
az egykori politikust arra, hogy a Nyugat többi károkozását is
felemlegesse? Nos, ha valaki igazán nemzetközi dicsfényben úszott
és talán mind a mai napig abban úszik, az ő. Ha valakinek igazán
felelőssége lett volna évről évre szóvá tenni „a kölcsönös bizalom
aláásását”, az is ő. Kicsit elkésett, Mr. Gorbacsov.
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MUNKÁSPÁRT

ÚJPESTÉRT, TOVÁBB, EGYÜTT!

A munkáspárti jelölt, Janoviczki Imréné, Klaudia ismeri a
kerület, a helyi lakosok problémáit. Szembesült az emberek
nélkülözésével, akár idősről, akár fiatalról beszélünk. Értük
akar tenni!
Klaudia, a munkáspárti jelölt Budapesten született 1989ben, a rendszerváltás évében, a kapitalizmus gyermekeként.
Újpesten nőtt fel, Újpesten sportolt versenyszerűen, Újpesten
él ma is. Férjét is Újpesten találta meg.
Az Állami Artistaképző Intézetben tanult, képzettsége
artista. Dolgozott Angliában, de hazajött, mert úgy érezte: itt
van a hazája. 25 évesen szembesült azzal, hogy az élet itthon
nem egyszerű. Nincs munka, mert megszüntették a gyárakat,
tönkretették a gazdaságot, az ipart.
A rendszerváltás előtt a Váci út tele volt gyárakkal, munkát,
biztos megélhetést biztosítva az embereknek. Bezárták, eladták,
lebontották, munkanélkülivé téve így azokat a családokat, akik
ott dolgoztak.
Újpesten volt szülőotthon is. Már nincs, nem kellett. Pedig

volt olyan ember, aki az Újpesti Szülőotthonban született, a
kerületben végezte el az iskoláit, a kerületben működő gyárban
dolgozott, majd végül az Újpesti temetőben lett elhantolva.
Volt focicsapat, az Újpesti Dózsa. Aztán a rendszerváltás
után, pont az első Orbán kormányzat alatt, mikor Deutsch
Tamás volt a sportminiszter, megvonta az állami támogatást.
Csapat most is van, az UTE, de ez már nem a régi.
Klaudia nincs egyedül. Sokan vannak újpesti fiatalok, akik
most kezdenék az életet, de rájöttek, hogy ez csak remény.
Lakáshoz jutni ma lehetetlen. Ugyanúgy, ahogyan rendes,
tisztességes megélhetést biztosító munkát sem lehet találni.
Klaudia csinos fiatal lány. Bármelyik párt szívesen fogadná
képviselő-jelöltként. Ő a Munkáspártot választotta. Ide köti
családja, édesanyja, de mindenekelőtt az, amit az életben lát,
tapasztal és megtapasztalt. Változtatni csak a Munkáspárt tud,
változtatni csak a Munkáspárttal lehet! A dolgozó emberért
egyetlen párt áll ki, a Munkáspárt! - hirdeti Klaudia a választási
kampányban.

MUNKÁSPÁRT

IX. (XXV.) ÉVFOLYAM, 45. SZÁM
2014. NOVEMBER 15.

5

TISZTA, ÉLHETŐ, EMBERI FŐVÁROST!
MIÉRT KÜZD A MUNKÁSPÁRT BUDAPESTEN?
Biztos munkát, biztos jövedelmet, biztos jövőt mindenkinek!
Az állam indítson nagy állami gazdasági programokat új munkahelyek teremtésére!
Induljon széleskörű állami lakásépítkezési program! Építsünk fel évi 10 ezer új bérlakást! Öt év alatt valósítsuk meg
100 ezer panellakás rekonstrukcióját!
Az energiaellátást, a vízellátást, a közlekedést és más közszolgáltatásokat állami kézbe kell venni! A rezsicsökkentés
önmagában kevés.
Fejlesszük és tartsuk karban Budapest úthálózatát! Korszerű, gyors és olcsó városi közlekedést akarunk. Kössük
össze a budapesti közlekedést a vasúti és távolsági autóbusz-közlekedéssel! Egyszerű elektromos jegyrendszert!
Épüljön meg a gyorsvasúti vonal a városközpont és a nemzetközi repülőtér között! Magyar buszokat a fővárosba!
Szüntessék meg a BKK-t és vonják felelősségre vezetőit!
Tisztítsuk meg Budapestet a szeméttől! Tiszta utcákban, egészséges városban akarunk élni!
Fejlesszük Budapest oktatási intézményeinek teljes körét! Az oktatás legyen ingyenes és mindenki számára
hozzáférhető!
Fel kell számolni a szegénységet Budapesten! Mindenkinek legyen biztos jövedelme, emberhez méltó megélhetése!
Azonnal kilakoltatási moratóriumot bevezetni, mindaddig, amíg e problémára nem születik átfogó megoldás!
A hajléktalanoknak munkát, megélhetési lehetőséget kell adni!
Állampolgárbarát társasházi törvényt!
Az egészségügyi és szociális ellátó rendszer differenciált fejlesztésére van szükség. Minden kerületben legyen átfogó
ingyenes szakorvosi szolgálat!
Több bölcsődét és óvodát a gyermekeinknek!
Védjük meg Budapest zöld területeit, telepítsünk minél több fát és virágot!
Mindenki számára elérhető sportolási lehetőséget! Uszodát minden kerületbe, segíteni az iskolai és munkahelyi
sportot!
Ellenőrizhető képviselőket, polgármestereket, átlátható közéletet akarunk!
Népi felügyelő bizottságot minden állami és önkormányzati szerv mellé, ahol a társadalom pénzét osztják el!
Rendet akarunk az utcákon, szigorú törvényekkel! A rendőrség az állampolgár barátja és segítője legyen!
A cigányságnak munkát és tanulási lehetőséget kell teremteni. Elég a szavakból, tettekre van szükség!
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MAGYARORSZÁG

MIKOR LESZ VÉGRE HANGOS TÜNTETÉS?

Csendes szakszervezeti tüntetés lesz Miskolcon, a BOSCH
előtt, mivel évek óta lebegtetik a dolgozókat. Ideiglenes
foglalkoztatás van, biztos jövő nincs. A csendes tüntetés jó, de
mikor lépnek végre tovább? Mikor lesz végre hangos tüntetés,
hogy mindenki meghallja, a tőkések is, a kormány is?
Tucatnyian demonstráltak kedden a német Bosch-konszern
miskolci gyárai közelében, közterületen, ahol a Liga
Szakszervezetek Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete
csendes megmozdulással arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy
a gyártósor mellett dolgozók érdekeiket egy erős szakszervezet

képviselheti. Fodor Tibor, a Liga borsodi elnöke úgy fogalmazott:
a problémák orvoslására a dolgozóknak egy erős szakszervezet
létrehozására van szükségük, amely hatékonyan képviselheti
érdekeiket a külföldi tulajdonú munkáltatóval szemben.
Bodnár József, a Vasas Szakszervezet észak-magyarországi
regionális ügy vivője ugyanakkor azt mondta: a Boschnál
évenként voltak bér- és szociális tárgyalások, amelyek
megállapodással végződtek. A megállapodás kikényszerítése
érdekében demonstrációt is tartottak, jelenleg tart a kollektív
szerződés kötését célzó tárgyalások előkészítése. Rendszeresek
a gyár vezetőivel a megbeszélések, tárgyalások, amelyeken
számos felvetésükre pozitív eredmény született – tette hozzá.
A felvetett probléma nem a Bosch problémája. A magyarországi
munkahelyeken hatalmas méreteket ölt a fluktuáció, indokolatlanul
sok embert foglalkoztatnak rövid időtartamra kötött határozott
idejű szerződésekkel, jelentős a túlmunka, és a legtöbb dolgozó
nem érzi magát megbecsültnek, fél, hogy bármikor elveszítheti
állását. Örülünk, hogy működik szakszervezet, szolidaritással
figyeltük a demonstrációjukat. Arra a problémára azonban,
amit felvetettek, sem az évenkénti bér- és szociális tárgyalások,
sem konferenciák nem fognak megoldást adni, de az is jó, hogy
legalább érzik, hogy ez az egész nincs rendjén így. Vajon mikor
lépnek ennél tovább?

A JOBBIK NEM MEGOLDÁS!
A Jobbik jelöltje nyerte a megismételt polgármester-választást Ózdon.
A Jobbik nem fogja megoldani a cigánykérdést, de még inkább
gerjeszteni fogja a szélsőséges indulatokat, megosztva a társadalmat.
Janiczak Dávid, a Jobbik jelöltje nyerte a megismételt polgármesterválasztást vasárnap Ózdon a Nemzeti Választási Iroda internetes
oldalán, a szavazatok 100 százalékos feldolgozottsága után közzétett
adatok szerint. Az október 12-i választáson is a jobbikos jelölt nyert.
Janiczakra a választópolgárok 64,44 százaléka, Fürjes Pálra, a FideszKDNP jelöltjére 31,76 százalék szavazott, harmadik Veres Zoltán, az
MSZP-DK jelöltje, negyedik pedig a munkáspárti Kónya Béla lett.
A Jobbik választási sikere több dolgot jelent. Mindenekelőtt azt,
hogy a magyar társadalom válságban van. Jelenti azt is, hogy a Fidesz
nem tud megoldást nyújtani olyan kérdésekre, mint a szegénység, a
cigányprobléma. Jelenti azt is, hogy az emberek jelentős része azt hiszi,
hogy a Jobbik megoldást fog hozni. De a Jobbik nem fogja megoldani a
cigánykérdést, de még inkább gerjeszteni fogja a szélsőséges indulatokat,
megosztva a társadalmat.
A Munkáspártnak meg kell mutatnia az embereknek, hogy bajuk
forrása a kapitalizmus. Ezen kell változtatni.
Tendencia vagy ellenérzés?
Sokan ma azt gondolják, a Jobbik győzelme tendencia, Ózd mutatja
meg az „új utat”. Nem így van. A fideszes jelölt polgármesterként annyi
rossz döntést hozott, annyi ellenzőt szerzett, hogy még a baloldalinak
számító, inkább a kormányt támogató szavazók is ellene szavaztak.
El lehet hinni, hogy egy roppant fiatal, főként politikai karriert építő
fiatalember mellett tették le voksukat, de az sokkal racionálisabb, hogy
egy konkrét ember ellen adták szavazatukat. Nem tendencia. Ellenérzés.

SZAKÍTOTT AZ
EGYÜTT ÉS A PM
A Párbeszéd Magyarországért taggyűlése úgy
határozott, hogy önállóan folytatja a politizálást.
Jó szórakozást a következő négy évre! Mi viszont
harcolni fogunk a dolgozó emberekért.
A Párbeszéd Magyarországért taggyűlése úgy
határozott, hogy önállóan folytatja a politizálást,
de továbbra is partnerként tekint az Együttre.
Mint írták, több mint egymillió szavazó hiányzik
a baloldalon az Orbán-kormány leváltásához,
őket akarják megszólítani. A Párbeszéd
Magyarországért a Facebookon közzétett politikai
nyilatkozatában azt írja, hogy a jövőben a PM
önállóan fog politizálni, de „mind az Együttre, mind
az összes hiteles és demokratikus pártra továbbra
is partnerként” tekint. Mint írták, „folyamatos lesz
köztünk a párbeszéd, és konkrét ügyekben készen
állunk az együttműködésre”.
Az úgynevezett baloldal már az új választásokra
készül! A „különválás, egymásnak üzengetés, az
összefogás felvetése, az összefogás létrejötte vagy
nem létrejötte, választási kudarc, elemzés” íven
zajló folyamat „különválás” fejezetét kezdik újra.
Jó szórakozást a következő négy évre! Mi viszont
harcolni fogunk a dolgozó emberekért. Úgy,
ahogyan tesszük 25 éve. Csak még jobban!
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HENDE HÁBORÚBA KÜLDI A HONVÉDEKET
A MAGYAR KATONÁK A NATO LEGUNDORÍTÓBB
MEGSZÁLLÓ HADMŰVELETIBEN VESZNEK RÉSZT
Az Afganisztánban jövő januárban
kezdődő
új
NATO-misszióhoz
Magyarország több mint száz katonával
járul hozzá, 2015 és 2017 között pedig
évi 500 ezer dollárral segíti az afgán
biztonsági
erők
finanszírozását.
Afganisztánban soha, semmikor nem
volt semmi, amiért a magyar katonának
oda kellett volna mennie.
Hende Csaba honvédelmi miniszter
szerint az afganisztáni művelet a
szövetség történetének egyik legnagyobb
vállalkozása volt, és a walesi NATOcsúcson az állam- és kormányfők
is sikeresnek értékelték a missziót.
Az afganisztáni kaland számszerű
eredménye is dicsőséges: több százezer
civil áldozat, tízezernél is több halott
NATO-katona – köztük magyarok is.
Az országban ennek ellenére ma sincs
biztonság, a helyi hadurak amerikai
pénzből építik saját hatalmukat. Ráadásul
a háborúnak sincs vége.
Az Afganisztánban jelenleg is tartó
ISAF- (Nemzetközi Biztonsági Erők)
művelet év végi lezárása után, jövő
januárban kezdetét veszi a Resolute
Support (Eltökélt Támogatás) elnevezésű
misszió. Jelenleg mintegy 140 magyar
katona öt kontingensbe – Műveleti
tanácsadó csoport, MH Mi-17 légi
tanácsadó csoport, MH különleges
műveleti kontingens, MH logisztikai
iskola magyar mentorcsoport, Nemzeti
támogató elem – szerveződve az ázsiai
országban.
Összesen a Magyar Honvédség
csaknem 800 katonája három földrészen,
12 országban – Afganisztánban, Koszovóban,
Bosznia-Hercegovinában,
Szomáliában, Maliban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a Közép-afrikai
Köztársaságban,
Nyugat-Szaharában,
Cipruson, Libanonban, Egyiptomban,
Grúziában
–
teljesít
szolgálatot
„nemzetközi békemisszió” részeként.
A NATO ennek ellenére még többet
követel Magyarországtól. Az ország
védelmi kiadásait a következő tíz évben
a GDP 2 százalékos szintjéhez kell
közelíteni. Hende Csaba Magyarország

NATO-csúcson tett vállalásai közül
kiemelte még, hogy mintegy 20
milliárd forintos beruházás keretében
a következő másfél-két évben fejlesztik
a pápai bázisrepülőteret – ez csak
és kizárólag a NATO igényeinek
megfelelően történik, hogy lehetőség
legyen egy ukrajnai beavatkozásra.
Emellett Magyarország októbertől
decemberig egy lövészszázadot küld a
Baltikumba.

„Munkáspárt: Magyarország
lépjen ki a NATO-ból, lépjen
ki az Európai Unióból! Tegyen
meg mindent azért, hogy
Európa a független nemzetek
Európája legyen!”
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VÁLASZTÁSRÓL VÁLASZTÁSRA
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.
Bármilyen furcsán is hangzik, a parlament nekünk nem cél,
hanem eszköz. A választás is az. A mi dolgunk a munkást,
a dolgozót, a szegényt képviselni, és az ő érdekében tenni.
Képviseljük az ő érdekeiket a választásokon? Nagyon is!
Ráolvassuk a hatalomra az igazságot: rosszul élünk. Az
emberek ezt értik. Azt is értik, hogy a mi programunk jó válasz
az ő bajaikra. Amit nem hisznek el, legalábbis ma még nem, az
más. Azt nem hiszik el, hogy a mai kapitalizmusban meg lehet
valósítani. Harcra, forradalomra pedig egyelőre nem vágynak
az emberek, illetve nem tudják elképzelni.
AZ ELSŐ VÁLASZTÁS
De hogyan is kezdődött 25 éve? “Ne szerepeljen a pártelnök
képe a plakátokon!” – hangzott el az Ügyvezető Titkárság 1990.
januári ülésén. “Ne szerepeljen, mert a mozgalomban rossz
emléket ébreszt, ha a vezetők képe plakáton látható!” Nem vicc!
Ez a – ma már mulatságosnak tűnő – vita ténylegesen lezajlik a
Munkáspárt vezetésében, röviddel az első többpárti választások
előtt. Végül Dóczé Kálmánnak, aki Madridban nagykövet
volt, és látott már polgári demokratikus választásokat, sikerül
meggyőznie a többieket, hogy megváltozott a kor. Most
polgári demokráciában vagyunk, annak a játékszabályai a
döntőek. Megszületik a nem túl sikeres “kompromisszum”: a
plakátok felén rajta van a pártelnök képe, a másik felén csak a
Munkáspárt felirat. Ez a kis epizód is mutatja, hogy 1990 elején
a Munkáspárt semmit sem tud a polgári demokratikus választási
munkamódszerekről. Senki sem tudja, mit jelent házról házra
járni, és kopogtatócédulákat gyűjteni, agitálni, más pártokkal
vitatkozni és harcolni. Eltelik néhány év, és a párt képes lesz
népszavazást kiharcolni. De akkor ez még csak a jövő. Mindent
meg kell tanulni, és akkor elkezdődik egy máig tartó hosszú
folyamat.
Az első választás még minden szempontból az átmenet
választása. A társadalom rendszerváltó hangulatban van. Az
országot elárasztja a nacionalizmus, az erdélyi rendszerváltókkal
szinte össznépi szolidaritás bontakozik ki. Minden utcasarkon
kommunistáznak. A Munkáspárt számára ugyanakkor némi
előnyt jelent, hogy a szocialista kor meghatározó társadalmi
rétegei még aktívak. A pártnak azonban nincs elég tapasztalata,
nehezen megy a munka. Csak 95 helyen képes egyéni jelöltet
állítani, s végzetesnek bizonyul, hogy Pest megyében nincs meg
a lista. Egy óriási megyében nem lehet a pártra szavazni. 1990ben a Munkáspárt listán 180 ezer szavazatot kap, ami akkor 3,68
százalékot jelent. Ha meglett volna a Pest megyei lista, talántalán másként alakulnak a dolgok.
1994: HALOTTAK A KÖZTÁRSASÁG TÉR ALATT?
1994-ban, négy évvel később az emberek az Antall–Borosskormány leváltásáért szavaznak. Emlékeznek? Franka Tibor
újságíró hiába próbál hullákat találni a Köztársaság tér

AZ ELSŐ KEZDETLEGES PLAKÁT 1990-BŐL
alatti kazamatákban, nem sikerül az MSZP ellen fordítani a
közhangulatot. Az MSZP tarol. A Munkáspárt így is megszerez
172 ezer szavazatot, azaz 3,19 százalékot. A párt átesett a
tűzkeresztségen, és a friss tapasztalat már megmutatkozik. 155
egyéni jelölttel indul csatába, és minden megyében van területi
lista. Ezen a választáson a Munkáspárt jelszava: Ma a BAL a
jobb!
1998-ra változik a helyzet. A társadalom beleun a
szocialistákba, nem kér a szociális kiadások korlátozásából, a
Bokros-csomagból. A kiábrándulás nagy, de nem végzetes. Nem
következik be az, ami később Szlovákiában végbemegy, ahol az
emberek teljesen elfordulnak a Peter Weiss-féle szocialistáktól.
Az MSZP – bár korruptsága közismertté válik – talpon marad.
A Munkáspárt is sokat dolgozik. 163 egyéni jelöltet képes
állítani a 176 lehetséges helyből. A Munkáspárt taktikát is vált,
ezen a választáson nem támogatja az MSZP-t. A végeredmény
biztató. 183 ezer szavazatot kap, 4,08 százalékot. A Munkáspárt
kihasználja a szocialistákkal szembeni csalódottságot, de nem
eléggé.
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ÁTALAKUL A TÁRSADALOM
2002-re végleg átalakul a társadalom.
Ez már a konszolidált kapitalizmus
választása. Most látszik meg az is
legjobban, hogy a társadalom erre az időre
már belenyugszik a tőkés rend létébe,
minden gondja és kínja ellenére elfogadja
azt. Érződnek a párt belső gyengeségei is,
csökken a ténylegesen dolgozó párttagok
száma, a tagság jelentős része megfáradt.
A belső motiváció sem olyan erős már,
mint közvetlenül a rendszerváltás után. A
párt 148 egyéni jelöltet képes csak állítani.
A Munkáspárt 121 ezer szavazatot szerez
csupán, ami a szavazatok 2,16 százalékát
jelenti.

KARACS LAJOSNÉ SZAVAZ A 2002. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOKON

MÁR 1956-BAN IS KERESTÉK A KAZAMATÁKAT, AKKOR SEM
TALÁLTÁK

A Munkáspárt a nehézségek ellenére főpolgármester-jelöltet
is tud indítani Karacs Lajosné személyében, aki a szavazatok
0,42 százalékát kapja.
A 2006-os választás teljesen rendkívüli helyzetben megy
végbe. Emlékeznek? Túl vagyunk a kórház-népszavazáson,
a Munkáspárt megmutatja az erejét. Az MSZP tudja: ha a
Munkáspárt ezzel az erővel indul el a választásokon, elvehet
annyi szavazatot, hogy az MSZP veszít. Ekkor indul el a párt
belső ellenzékének támadása, amit az MSZP támogat. Mint
tudjuk, nem tudják a Munkáspártot megszerezni, de jelentősen
meggyengítik. Ez látszik a választási eredményekben is. 51
egyéni jelöltet tudunk csak állítani. Hiába van 11 megyei listánk,
ilyen kevés jelölttel nem lehet eredményt elérni. Az országos
listán 21 ezer szavazatot kapunk, a szavazatok 0,41 százalékát.
A párt egy pillanatra válságba kerül. A 0,41 százalék azt is
jelenti, hogy a Munkáspárt ettől kezdve nem jogosult állami
támogatásra, ami csak 1 százalék felett jár. Össze kell húznunk
magunkat, új embereket kell találnunk. A Munkáspárt tagsága
és vezetése azonban nem adja fel ezúttal sem. Nehezebb
körülmények között, de folytatódik a munka.
2010-ben minden erőfeszítésünk ellenére folytatódnak a
válságjelenségek. 16 egyéni jelöltet tudunk állítani és 4 területi
listát. Budapesten egyetlen jelöltünk sincs. Leírni is nehéz: a
Munkáspárt 5606 szavazatot kap, ami 0,11 százalékot jelent.
Eddigi történelmünk legrosszabb eredménye.
2010 után a párt igen intenzív munkába kezd. Világossá

Lehetett volna több szavazatunk? Igen, lehetett volna. Mindent megtettünk, amit meg lehetett tenni. A
politikai élet sorozatos botrányai, a manipulációk azonban megtették hatásukat. A munkanélküli, a
közmunkás, a nagycsaládos szegény, akik bátorítottak bennünket a piacon, az utcán, végül nem mentek el
szavazni. A választók 38-39 százaléka, több mint 3 millió ember! Folytatjuk harcunkat, mert hiszünk abban,
hogy lehet olyan világot teremteni, ahol nem a pénz, nem a tőke uralkodik, hanem a dolgozó emberek.
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Lehetett volna több szavazatunk?
Igen, lehetett volna. Mindent megtettünk,
amit meg lehetett tenni. A politikai élet
sorozatos botrányai, a manipulációk
azonban megtették hatásukat. A
munkanélküli,
a
közmunkás,
a
nagycsaládos szegény, akik bátorítottak
bennünket a piacon, az utcán, végül nem
mentek el szavazni. A választók 38-39
százaléka, több mint 3 millió ember!
Folytatjuk harcunkat, mert hiszünk
abban, hogy lehet olyan világot teremteni,
ahol nem a pénz, nem a tőke uralkodik,
hanem a dolgozó emberek. Hiszünk
benne, mert tudjuk, hogy nekünk a
mai világ nem jó. A munkanélküliség,
a szegénység forrása maga a tőkés
rendszer. Hiszünk benne azért is, mert
elődeink egyszer már megcsinálták.

KÜLFÖLDI VENDÉGEK A 24.
KONGRESSZUSON

válik: minden erőnket centralizálni kell.
A párt budapesti központjának működnie
kell, mert innen mehetnek impulzusok,
amelyek előreviszik a pártot. A párt 24.
kongresszusa 2012 tavaszán elfogadja
a párt új programját. Új gondolatok, új
megfogalmazások, új jelképek!
2014-ben a parlamenti választásokon
a Munkáspárt 33 egyéni jelöltet
tudott állítani, köztük Budapesten 5
választókerületben. Sikerült országos
listát is állítani. A párt mintegy 28 ezer
listás szavazatot kapott. Közel hatszor
annyi szavazatot kaptunk, mint 2010ben, és nagyjából annyit, mint a 2009-es
EP-választáson.
A Központi Bizottság így nyugtázta
az eredményt: „Ez is bizonyítja, hogy a
Munkáspártnak van jövője. A Munkáspárt
szavazóbázisa fokozatosan kicserélődik.
Szavazóink között erőteljesen jelen
vannak a 40-es, 50-es éveikben járók.
Az idősek helyébe fiatalabbak léptek.
A listás szavazatokat tekintve az ötödik
legnagyobb párt vagyunk, a legnagyobb
a parlamenten kívül. A választások is
bizonyították, hogy a Munkáspárt a
magyar politikai élet folyamatos és stabil
szereplője.”

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY TATABÁNYÁN

PETRIK TÍMEA, TATABÁNYAI JELÖLT A 2014-ES VÁLASZTÁSON GYERMEKÉVEL
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GYILKOSOK WASHINGTONBAN
EZERNÉL TÖBB NÁCIT ALKALMAZTAK AZ AMERIKAI
TITKOSSZOLGÁLATOK 1990-IG
Több mint ezer nácit alkalmaztak az
amerikai titkosszolgálatok a második
világháború végétől egészen a 90-es
évekig - közölte a The New York Times
olyan levéltári adatokra hivatkozva,
amelyek titkosítását a közelmúltban
oldották fel.
Azt korábban is lehetett tudni, hogy a
Központi Hírszerző Ügynökség (CIA),
a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) és a
katonai hírszerzés zsoldjában szolgáltak
nácik és kelet-európai kollaboránsok, ám
az amerikai kormány a legfrissebb adatok
fényében sokkal többet alkalmazott
közülük, mint amennyit korábban
feltételezni lehetett, sőt, egyes esetekben a
szakszolgálatok még egy fél évszázaddal
a háború után is megpróbálták leplezni
a velük való kapcsolataikat. További
dokumentumok titkosításának feloldása
után a The New York Times szerint a
mostaninál is több együttműködőre
derülhet fény az amerikai szerveknél.
Az 50-es években J. Edgar Hoover, az
FBI és Allen Dulles, a CIA igazgatója,
valamint más amerikai biztonsági
szervek vezetői úgy gondolták, hogy a
volt náciknak a szovjetekkel szembeni
hírszerzési értéke nagyobb súllyal esik
a latba az „erkölcsi tévedésüknél”, vagy
az általuk esetenként elkövetett háborús
bűnöknél. Hoover, aki személyesen

hagyta jóvá néhány náci informátor
alkalmazását, „szovjet propagandának”
minősítette a háborús atrocitásokkal
kapcsolatos vádakat, Dulles pedig a
dokumentumok tanúsága szerint úgy
vélekedett, hogy a „mérsékelt” nácik
„hasznosak lehetnek” Amerika számára.
Otto von Bolschwing, aki a lap szerint
a „végső megoldásért” - így a magyar
zsidók százezreinek haláltáborokba való
deportálásáért - felelős Adolf Eichmann
mentora és egyik fő munkatársa volt,
s akit a CIA európai kémkedésre
szerződtetett, majd, mintegy jutalomként,
1954-ben New Yorkban telepített le,
a CIA-hoz fordult segítségért, amikor
izraeli ügynökök Argentínában foglyul
ejtették Eichmannt.

AMERIKAI NYUGDÍJ
A NÁCIKNAK
Amerika szociális juttatásokat fizetett több tucat kiutasított, vagy – ezt megelőzendő
– önként kitelepülő egykori náci háborús bűnösnek – írta a Jediót Ahronót című
izraeli újság honlapja, a Ynet. Az amerikai pénzeket kapók között voltak olyan
SS-katonák, akik valamely koncentrációs táborban őrködtek, és volt az egykori
Harmadik Birodalom rakétakísérleteiben részt vevő, kényszermunkásokat
alkalmazó tudós, sőt egy lengyel kollaboráns is, aki több ezer zsidó elhurcolásáért
és megöléséért felelős. Legalább négyen még ma is élnek a kedvezményezettek
közül, például Martin Hartmann, a sachsenhauseni koncentrációs tábor egyik őre,
vagy Jakob Denzinger, aki az auschwitzi láger őrségében szolgált. A tiltakozások
miatt Washington leállította a „nyugdíjért távozás” gyakorlatát, de a még élő
náciknak továbbra is, a mai napig átutalják a pénzt.

Maga az amerikai hírszerzés is
aggódott amiatt, hogy nyilvánosságra
kerülhet a Bolschwing és az Eichmann
közötti kapcsolat. 1961-ben az ügynökség
arról biztosította az exnácit, hogy
az sosem fog kiderülni. Bolschwing
ezután két évtizeden át háborítatlanul
élt, mígnem 1981-ben, néhány hónappal
a halála előtt lemondott az amerikai
állampolgárságáról.
1980-ban az FBI még az amerikai
igazságügyi minisztérium nácivadászai
előtt is elhallgatta, hogy mit tud 16 olyan
náciról, akik közül 11 korábban, 5 pedig
még akkor is aktív informátora volt.
1994-ben, amikor az amerikai
igazságügyi minisztérium Bostonban
eljárást indított a litván Aleksandras
Lileikis ellen, akinek a CIA aktái
szerint is köze volt 60 ezer zsidó
legéppuskázásához, az ügynökség egy
ügyvéd közvetítésével próbált meg
nyomást gyakorolni az ügyészekre.
A lap szerint a hidegháború éveiben,
Maryland államban az amerikai
hadsereg volt náci tiszteket képzett ki a
Szovjetunió elleni invázióra. Connecticut
államban egy volt náci fegyőr a CIA
megbízásából azt tanulmányozta, hogy
vajon hordoznak-e titkos üzenetet
a kommunista blokk országai által
kibocsátott postai bélyegek. Virginiában
„Hitler egy vezető tanácsadója” titkos
eligazításokat tartott szovjet ügyekben.
Németország
szovjet
megszállási
övezetében volt SS-tisztek fektettek le
a hírszerzés által használt kábeleket és
figyelték meg a vasúti forgalmat.
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NOVEMBER 7.: EGYSZER MÁR SIKERÜLT!
Világszerte megemlékeztek a világ
első proletárforradalmának 97. évfordulójáról. Budapesten az úgynevezett
baloldali pártok elfeledkeztek arról a
dátumról, amikor a dolgozó emberek, a
munkások és parasztok először vették
kezükbe sorsukat. Számukra ez az ünnep semmit sem jelent.
A Munkáspárt – mint mindig – most
is fejet hajtott október hősei előtt, a
Szabadság téren Kónya Béla mondott
beszédet. Összeállításunkban a budapesti és moszkvai november 7-ről közlünk képeket.
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