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UNIÓS URAK
AZ EURÓPAI UNIÓ MINDEN SZINTEN KORRUMPÁLÓDIK, AZ ÁLTALA
UTALT PÉNZ NEM ELLENSÚLYOZZA A MAGYAR BEFIZETÉST
ÉS A RÁNK KÉNYSZERÍTETT MULTIKAT, A HAZÁNKNAK ÁRTÓ
JOGSZABÁLYOKAT. KI KELL LÉPNI AZ EU-BÓL!
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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
BALSZEMMEL
NÉMETH MIKLÓSRÓL
Miről beszél ez az ember? – kiáltott fel
feleségem, miközben a Németh Miklósról szóló könyv bemutatója ment a híradóban. A rendszerváltás szükséges
volt, hangoztatta Németh a képernyőn,
bizonygatva, hogy neki és kormányának oroszlánrésze volt benne. Aztán jött
a sajnálkozás: nem úgy sikerült, ahogy
gondoltuk. Az emberek 5 százaléka meggazdagodott, a többi meg elszegényedett.
Te, mindenki azt hiszi, hogy semmire
sem emlékszünk? – vágott közbe a
feleségem. Balatonaligán egyszer egymás
mellett nyaraltunk, a gyerekeink még
együtt is játszottak. Akkor jó volt neki a
szocializmus? Akkor jó volt neki Kádár
János? Melyik másik rendszerben lett
volna a monoki paraszt gyerekéből
magyar miniszterelnök?
Töredelmesen bevallom, hogy sokáig
tiszteltem Németh Miklóst. A régi
MSZMP központjában dolgoztunk mindketten, ő a gazdaságpolitikai osztályon, én
a külügyin. Tehetséges volt, ötletei voltak.
Eleinte irigyeltem is. Öt évvel volt nálam
idősebb, és nagyon gyorsan haladt előre
a ranglétrán. Munkatárs, osztályvezetőhelyettes,
osztályvezető,
KB-titkár!
A tehetség persze önmagában ritkán elég.
Némethről mindenki tudta, hogy Havasi
Ferenc, az akkori pártvezetés befolyásos
tagja nyomja, akinek nagy ambíciói
voltak: irányítani a magyar gazdaságot,
a reformokat, kiszorítani Lázár György
miniszterelnököt, sőt magát Kádár Jánost
is. Havasi építgette az embereit, köztük
Némethet is.
Grósz Károly, az MSZMP utolsó
főtitkára is sokáig kedvencének tekintette.
Mindaddig, amíg azt hitte, hogy kezében
tarthatja. 1988 nyarán Grósz rájött,

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.
hogy rosszul jár, ha Németh lesz a
kormány feje. Megpróbálta Nyers Rezsőt
rávenni, de Nyersnek már nem kellett a
miniszterelnökség. 1988 novemberében
Németh lett a miniszterelnök.
Kezdetben csak a rendszer tágítására
törekedhetett, írja róla a könyv szerzője,
Oplatka András, ám 1989 viharos
eseményei során a cél már hamarosan úgy
fogalmazódott meg, hogy biztosítani kell
békés körülmények között az átmenetet,
és le kell rakni az eljövendő jogállam
alapjait. Álljon meg a menet, barátaim!
Miről is beszélünk?
Németh
Miklós
a
szocialista
Magyarország miniszterelnöke volt,
a nép szolgálatára esküdött fel. Kutya
kötelessége lett volna minden erővel és
eszközzel védeni azt a társadalmi rendet,
ami neki is és sok nemzedéki társának
diplomát, munkát, karriert adott. E helyett
mit tett? Felszámolta a szocialista állam
immunrendszerét, képtelenné tette a
védekezésre. Engedte, hogy a Magyar
Néphadsereget nevetségessé tegyék.
Engedte, hogy a polgári ellenzék szétzilálja
az állambiztonsági szerveket. Megtagadta
az elvi és politikai közösséget azzal a
párttal, amelynek tagja volt, és amely az
akkori parlamentben abszolút többséggel
rendelkezett. És nem csak megtagadta,
hanem keresztbe tett a kormányzó
MSZMP-nek, ahol csak tudott.
Nem egyedül tette mindezt. Palmer
amerikai nagykövettel végigbeszélték
a rendszerváltás forgatókönyvét. Kohl
német
kancellárral
feketén-fehéren
megegyezett arról, hogy átadják a hatalmat
a polgári ellenzéknek.
A rendszerváltás egyik eredendő
bűnének tartom, hogy nem voltak
kibeszélve a gazdasági, társadalmi,
szociális kérdések – mondja most, 25
évvel később Németh Miklós. Mit lehet

kibeszélni azon, ha a dolgozótól elveszik
a gyárat, és eladják a tőkésnek, ha elveszik
tőle a biztos munkahelyet, az ingyenes
oktatást és egészségügyet? Az embereket
becsapták, elaltatták. Németh Miklós is,
Antall József is, Tölgyessy Péter is, az
összes rendszerváltó.
Bűnösök vagyunk mi is, egyszerű
emberek. Engedtük, hogy becsapjanak,
elaltassanak bennünket. De az angyalföldi
hajógyári munkásnak vagy a battonyai
termelőszövetkezeti parasztnak meg lehet
bocsátani, hogy nem látott át rögtön a
szitán, hogy nem ismerte fel azonnal,
hogy a rendszerváltás az ő bőrére megy.
Igen, elhitték, hogy a nyugati tőkések
a lepusztult magyar vállalatokat fogják
felvásárolni és felvirágoztatni – és nem
kezdtek gyanakodni, amikor látták, hogy
az élvonalbeli üzemeket vásárolják fel és
rombolják le.
Igen, felelős a munkás, a paraszt, a szegénysorsból kinőtt értelmiségi. De az ő felelősségüket nem lehet egy lapon említeni
annak a felelősségével, aki tudta, hogy a
rendszerváltás nem más, mint a szocializmus, a munkás-paraszthatalom megdöntése. Aki tudta, hogy Magyarországra nem
az osztrákok vagy a németek jóléte vár,
hanem a szegénység, a kiszolgáltatottság.
Aki tudta, hogy Kohl és Bush nagylelkű támogatásáért drágán kell fizetnünk.
Az ország piacát, gazdaságát, politikai és
katonai függetlenségét kell odaadnunk.
Németh Miklós mindezt tudta.
Minek nevezzük azt, aki az ország vezetőjeként külföldi hatalmakkal együttműködve elveszi a hatalmat a dolgozó
néptől, és idegenek által támogatott tőkés csoportok kezére játssza? A magyar
nyelvben van erre kifejezés: áruló.
Isten nem ver bottal. A szocializmus
egykori árulói közül sokan kaptak
menlevelet az új rendszerbe. Gorbacsov
is, Németh is, mások is. A menlevéllel
pénz, kitüntetés, időnkénti figyelem is járt
a tőkés világtól. A hazai életben azonban
már soha többet nem kellettek, hiszen egy
valamit örökre elvesztettek: a dolgozó
emberek megbecsülését és bizalmát.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Gyurcsány Ferenc szerint előrehozott választásokra, a
szegények és gazdagok közötti szerződésre lenne szükség.

Munkáspárt: Kell ehhez kommentár? Ugye világos, hogy ki mit
véd, takar és akar?

Munkáspárt: Sok Gyurcsány-hívő még nem vette észre,
hogy Gyurcsány már nem baloldali, még csak nem is
szocialista, hanem kifejezetten liberális, tőkés politikus.
Gyurcsány receptje a piac, a pénz uralmára épülő tőkésállam,
megfűszerezve egy kis polgári demagógiával, mint például a
népszavazás ígérgetése. Arra biztatja a szegényt és a gazdagot,
hogy kössenek „új szociális, gazdasági szerződést”. Mese, ilyen
soha nem volt, és nem is lesz! A munkásnak, a dolgozónak
kell rákényszerítenie a tőkéseket arra, hogy emeljék a béreket,
a kormányt pedig arra, hogy adóztassa meg a gazdagokat.
Kezdhetnék akár mindjárt Gyurcsány Ferenccel: vagyonának
egy részét nyugodtan a szegényeknek ajándékozhatná, hogy
közelebb hozza azt a „szerződést”. S nincs meglepetésünk: a
különbségek nagyon látványosan csökkennének, ha az elmúlt
25 év prominens hölgyei és urai is a szegénységet felszámoló
kasszához járulnának harácsolt vagyonukkal.

5. Több gyermekes szülő is feladta állását a Miniszterelnökségen,
miután nem tudták vállalni a most bevezetett tízórás munkanapot, írta a Magyar Nemzet. „Miként a versenyszférának,
a közigazgatásnak is vannak olyan területei, amelyek az
átlagosnál jelentősebb mértékű feladattal, felelősséggel és
ehhez kapcsolódóan munkával járnak” – reagált a cikkre
közleményében Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter, aki szerint a Miniszterelnökségen dolgozni szolgálat,
nem munka.

2. „Vannak olyan ágazatok, amelyek problémásnak látják a
politikánkat. Mi ezeken a problémákon egyedi megoldásokkal
tudunk segíteni. Ilyen megoldásokat már alkalmaztunk az
energia- és a telekommunikációs szektorban is. Előbb vagy
utóbb ez a médiában is sikerülni fog” – mondta Orbán Viktor
Németországban.
Munkáspárt: Világos üzenet. Ha az RTL kiegyezik a kormánnyal,
azt csinálja, és híreiben azt közvetíti, amit a Fidesz elvár,
kisebb lesz az adó. Sőt, akár még támogatást is kaphat, lehet
„stratégiai partner”. Ennyit az Orbán-kormány állítólagos
multi-ellenességéről.
3. Szanyi Tibor MSZP-s európai parlamenti képviselő szerdán
felszólította a magyar kormányt, hogy haladéktalanul
gondoskodjon Ukrajna zökkenőmentes gázellátásának
biztosításáról.
Munkáspárt: Az uniós biztosokkal – ha úgy tetszik miniszterekkel
– kapcsolatban mindig felmerül, hogy inkább hazájukat vagy
Brüsszelt kell képviselniük. A mezei képviselőkkel kapcsolatban
nincs ilyen kérdés: az ő dolguk hazájuk érdekeinek védelme.
Ukrajna Magyarországon keresztüli ellátása, a magyar gáz
szállítása kizárólag brüsszeli érdek. Az Orbán-kormány ebben
a kérdésben karakán volt, szembe ment az uniós diktátummal.
A szélsőjobboldali motorosok strasbourgi etetéséről-itatásáról
elhíresült Szanyi Tibor viszont miután kiszabadult Budapestről,
azonnal új gazdákat talált magának. Vagy ugyanazok voltak
akkor is, amikor a magyar Parlamentben volt MSZP-s képviselő?
4. Az ENSZ Közgyűlésének Harmadik Bizottsága elfogadta
a nácizmus dicsőítése elleni harcról szóló határozatot. Csak
három állam – az USA, Ukrajna és Kanada szavazott ellene.

Munkáspárt: Kabaréba illő történet. Az Orbán-Simicska csatában
inkább a nagyvállalkozót támogató újság hirtelen aggódni
kezd a Fidesz által utcára tettek miatt. A miniszter pedig erre
helyre rakja a „pártlapot” és felhívja a figyelmet, hogy a Fideszállamban nem csak dolgozni, szolgálni is kell, ha érvényesülni
akarnak. Sőt, a hangsúly a szolgálaton van. Szóval vicc ez az
egész, még ha igen tragikus is.
6. Ha a parlament rábólint, belépési díjként több millió forintot
kérhetnek majd az idősek és a fogyatékosok otthonai.
Munkáspárt: Bentlakásos idősotthonból az ember már nem akar
hazamenni. Némelyik otthon kifejezetten a lakásért adja cserébe
a saját intézményébe költözés lehetőségét. Innen nincs visszaút!
Ha egy ilyen otthon bármikor – három év után – megszűnik,
a lakókat át kell költöztetni másik otthonba, akkortól ugyanis
nem jár vissza automatikusan a befizetett pénz. Kezdjük ott,
hogy a választás bizonyára okkal esett az adott intézményre, ki
felügyeli, hogy az új helyen részesülhetnek az azonos színvonalú
ellátásban? Ráadásul minél idősebb a lakó, annál kevésbé
szabad, hogy az új helyre való bejutás feladata a saját nyakába
szakadjon. Az idősotthonoknak garanciát kell vállalniuk
(nyilván nem egyedül, hanem az állam közreműködésével),
hogy a lakóik semmiképpen ne kerülhessenek méltatlan
körülmények közé, vagy egyenesen az utcára!
7. A Bajnai Gordon-féle út járható lett volna – állítja a
Népszabadság cikkírója.
Munkáspárt: Ha Bajnai Valaki lett volna – de nem volt az –,
most könnyekig hatódnánk ezen a hazug szövegen, de átlátunk
a szitán. Jó lenne nektek ez az elégedetlen tömeg, mi? De ez
a tömeg nem a tiétek, a ti politikátokat senki, de senki nem
kéri vissza. Gyászbeszédet inkább a politikai hibák fölött
tartsatok, amiket elkövettetek három ciklusotokban, a Bokroscsomagtól a kétszintű érettségin keresztül a vizitdíjig, és hogy
közben Amerikával a hátatok mögött fölényesen kinevettétek
mindazokat, akik a döntéseitek következményeit viselték (és
lényegében viselik mind a mai napig).
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AZ EURÓPAI PARLAMENT
TÁMOGATJA KORRUPT VEZETŐIT
Rábízták a kecskére a káposztát:
az Európai Parlament többsége
bizalmat szavazott annak az Európai
Bizottságnak, amely elnöke az a
Jean-Claude Juncker, aki luxemburgi
miniszterelnökként
évtizedekig
fedezte és támogatta az adócsaló
cégeket. Márpedig az új uniós vezetés
éppen a korrupció, az adókerülés
csökkentése és az átlátható gazdaság
jelszavaival jött létre.
Nem fogadta el a luxemburgi
adókönnyítések miatt a Jean-Claude
Juncker vezette Európai Bizottság ellen
benyújtott bizalmatlansági indítvány
az Európai Parlament. Az indítvány
egyik előterjesztője, az olasz Öt Csillag
Mozgalom
EP-képviselője,
Marco
Zanni éles hangvételű felszólalásában
Junckert az európai eszme antitézisének
nevezte, s megkérdőjelezte a luxemburgi
politikus hitelességét az adóelkerülés
elleni küzdelemben, mivel szerinte
hosszú éveken át éppen az ellenkezőjénél
segédkezett. Zanni szerint Junckernek
színt kell vallania, hogy az adófizetés alól
kibúvó multinacionális vállalatok, vagy
az adófizető emberek oldalán áll. Zanni
szerint Juncker Európa legcsúfabb arca és
a bukott gazdaságpolitika megtestesítője.
„Ha egy szemernyi lelkiismerete is
lenne, lemondana” – fordult a bizottság
elnökéhez az olasz politikus.

JUNCKER ÉS MERKEL

Juncker ismételten elmondta, hogy a
tagállami szabályozások különbözősége
ad lehetőséget az adóminimalizálásra.
Ilyen szépen korábban még aligha
jellemezték a korrupciót, az adócsalást.
Manfred
Weber,
a
legnagyobb
frakció, a jobbközép Európai Néppárt
képviselőcsoportjának vezetője közölte,
hogy a frakció elutasítja a bizalmatlansági
indítványt, amelynek benyújtóit azzal
vádolta meg, hogy ellenségképet
akarnak kreálni, hol a zsidókból, hol

JUNCKER,
AZ ADÓKERÜLŐ
MULTIK GYÁMJA
Oknyomozó
újságírók
tárták
fel, hogy több száz vállalat kötött titkos adómegállapodásokat
a luxemburgi adóhivatallal. Ezek
értel mében lehetőségük nyílt arra,
hogy a más országokban befizetendő adóterheknek többnyire
elenyésző hányadát fizessék csak
be a nagyhercegségben. JeanClaude Juncker egészen tavaly
decemberig, 18 éven át volt az
ország miniszterelnöke, 1989 és
2009 között, részben a miniszterelnökséggel párhuzamosan pedig a
pénzügyminiszteri feladatokat is ő
látta el. Érdekes megfigyelni, hogy
milyen cégekről derült ki, hogy
benne voltak Juncker machinációiban: 340 multinacionális cégről
van szó, köztük olyan ismertekről is, mint a PepsiCo, az AIG, a
Deutsche Bank, az Apple, az Amazon vagy az IKEA.
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a bevándorlókból, hol az idegenekből.
Önök nem az új, hanem a régi Európa
részei - húzta alá a német politikus.
Mi köze volt ennek a felszólalásnak a
korrupciós ügyhöz vagy Junckerhez?
Semmi, de brüsszeli szóhasználatban
ha valakit „zsidó, bevándorló vagy
idegenellenességgel” vádolnak meg,
azonnal páriává válik.
A szociáldemokraták frakcióvezetője,
az olasz Gianni Pittella ennél lényegesen
nyíltabb volt: ha az EP megvonja bizalmát
a bizottságtól, akkor kútba esik a beígért
300 milliárd eurós beruházási program.
Azaz nincs pénz, amihez hozzá lehet
nyúlni, amit el lehet lopni.
A liberálisok flamand frakcióvezetője,
Guy Verhofstadt szerint nem érdemes túl
sok szót fecsérelni az indítványra, mert
ez csak az euroszkeptikusok malmára
hajtaná a vizet. Világos beszéd ez is,
inkább elnézzük a vezetők korrupcióját,
csak ne kerüljön veszélybe a mi kisebb
bűnünk.
Az Egyesült Európai Baloldal Északi Zöld Baloldal frakcióvezetője,
Gabi Zimmer látványosan mellébeszélt.
Vizsgálóbizottságot, illetve az azt
létrehozó megelőző szakértői bizottságot
kezdeményezett. Rebecca Harms, a
zöldek társelnöke pedig arról beszélt,
hogy nagyok az elvárások, a bizottság
feladata pedig az, hogy elhozza a
változást és visszaszerezze a polgárok
bizalmát. Semmitmondás a négyzeten.
Az ember azt gondolná, értelmes
ember nem hiheti, hogy hatékonyan
léphet fel az adóelkerülés ellen.
A luxemburgi buliban résztvevő multinacionális konszernek az európai közösséget milliárdos és billiós nagyságrendben károsíthatták meg. Ez olyan,
mintha Al Capone lenne az etikai és
biztonsági bizottság elnöke. Az Európai
Parlament most erről döntött.
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MEGHÍVÓ
SZOLIDÁRISAK VAGYUNK A MEXIKÓI DOLGOZÓKKAL!
2014. szeptemberében Mexikó egyik államában, Guerrero Államban eltűnt az
Ayotzinapa településen működő vidéki tanárképző iskola 43 növendéke.
A diákok a társadalom legszegényebb rétegeihez tartoztak. Az iskola elvégzése
után az ország legszegényebb vidékein tanították volna
a szegénycsaládok gyerekeit.
A diákok egy kormányellenes tüntetésre utaztak. A rendőrség feltartóztatta
őket, és minden jel szerint a diákokat az egyik nagy kábítószeres szervezet
fegyvereseinek kezére adták, akik végeztek velük. A hivatalos vizsgálat máig
nem adott egyértelmű magyarázatot, és a felelősöket sem nevezték meg.
A mexikói társadalom nagy része a mexikói kormányt, és személyesen Nieto
elnököt teszi felelőssé. Hetek óta óriási tiltakozó megmozdulásokat tartanak
a mexikói városokban. Az akciókhoz világszerte számos párt és mozgalom
csatlakozott.
A Kommunista és Munkáspártok 16. Nemzetközi Találkozója ugyancsak
kifejezte a világ kommunistáinak szolidaritását. 2014. december 1-jén, hétfőn
világszerte szolidaritási napot tartanak.
A MUNKÁSPÁRT SZOLIDARITÁSI GYŰLÉSE
2014. DECEMBER 1-JÉN HÉTFŐN, 15 ÓRAKOR LESZ
A MEXIKÓI EGYESÜLT ÁLLAMOK
MAGYARORSZÁGI NAGYKÖVETSÉGE ELŐTT.
CÍM: 1024, BUDAPEST, RÓMER FLÓRIS UTCA 58.
Program:
Mexikói és magyar himnusz
Kajli Béla, a Munkáspárt megbízott budapesti elnöke megnyitja a rendezvényt
Szentpáli Kolos, a budapesti elnökség tagjának beszéde
Turi Kristóf, a Baloldali Front tagjának beszéde
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnökének beszéde
Petíció átadása a mexikói nagykövetségnek
MEXIKÓ DOLGOZÓI A TE SZOLIDARITÁSODAT IS KÉRIK!
GYERE EL, HOZD MAGADDAL ISMERŐSEIDET IS!

VÁRUNK!

LUXEMBURGI TOLVAJOK
Gaston Thorn, és a korrupciós botrányban lemondásra
kényszerített Jacques Santer – Juncker volt főnöke és
politikai mentora – után az iciripiciri Luxemburg már
harmadszor ad bizottsági elnököt. Juncker kormánya
odahaza Luxemburgban korrupciós és lehallgatási
botrányba bukott bele. Az is nagy baj, hogy Juncker

kulcsfontosságú alakítója volt nem csak a buta születési
rendellenességekkel létrejött eurozónának, hanem az
Eurogroup többszörösen újraválasztott elnökeként
szimbóluma is a kialakult euroválság megszorításokkal
történő félrekezelésének – emlékeztet blogjában Pogátsa
Zoltán közgazdász.
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GYORS ELEMZŐ KÉPESSÉG, GYORS
REAKCIÓKÉPESSÉG, GYORS AKCIÓKÉPESSÉG

„Tanulópárt leszünk, hogy harcoló párt lehessünk!” – idézte
fel a párt elnöke a 22. kongresszus gondolatát a Szabó Ervin
Akadémia új évfolyamának megnyitásán. Thürmer Gyula
kiemelte, hogy 2006 óta jelentőset léptünk előre a pártoktatás
korszerű formáinak kialakításában. A Szabó Ervin Akadémia
a Munkáspárt legéletképesebb és legsikeresebb oktatási
intézmények bizonyult az elmúlt 25 évben. Az elnök felidézte
Mao Cetung gondolatát: „Az a párt, mely úgy vezeti a nagy
forradalmi mozgalmat, hogy nem ismeri a forradalmi elméletet,
nem ismeri a történelmet, nem érti alaposan a gyakorlati
mozgalmat - nem győzhet.” Mi győzni akarunk, ezért tanulnunk
kell!
FELVILÁGOSÍTANI, SZERVEZNI, MOZGÓSÍTANI
A Szabó Ervin Akadémia múlt szombati ülésén a pártépítés
volt terítéken. Dr. Hajdu József, a SZEA vezetője a politikai
pártok kialakulásáról, a kommunista pártok feladatairól, az
osztályharcról beszélt. Kiemelte, hogy az osztálytársadalom

szereplői korunkban is azonosak azzal, amiről a marxizmus
klasszikusai írtak. A tőke és a munka, a munkás és tőkés közötti
ellentét a mai tőkés rendszer ellentmondása. A társadalom
jellegét pedig meghatározza az, hogy kinek a tulajdonában
vannak a termelési eszközök, a gyárak, a bankok, a föld.
Nagyon fontos, hogy helyesen jelöljük meg a párt feladatát.
Lenint idézte: „A párt az osztály élcsapata, és a feladata
egyáltalán nem az, hogy a tömegek átlagos színvonalát tükrözze,
hanem az, hogy vezesse a tömegeket.” Magyarra lefordítva:
nekünk nem az a dolgunk, hogy ússzunk a tömeghangulattal,
hanem az, hogy szintetizáljuk, összefoglaljuk a dolgozó tömegek
alapvető érdekeit, kifejezzük azokat, és elérésükre mozgósítsuk,
szervezzük az embereket.
Kajli Béla, a párt Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke,
a budapesti pártszervezet megbízott elnöke a Munkáspárt
jelenéről szólt. Országos párt vagyunk, és ezt a státuszt meg kell
őriznünk. Meg kell erősíteni szervezeteinket ott, ahol léteznek,
és újakat kell létrehozni ott, ahol nincsenek szervezeteink.
A legnagyobb gondjaink egyike, hogy a párt vezetési szintjei
zsugorodnak, a káder állománya gyengül. A párt szervezeti
keretei tovább nem szűkíthetők, így erről a talajról kell
megkezdeni a fejlődést. Ennek egyik garanciája lehet, hogy a
2014. évi országgyűlési választás és az önkormányzati választás
kapcsán a jelöltállításban fejlődni tudtunk. Az új szereplők
adhatják a jövő vezetését, a párt több lépcsős irányítási
rendszerének stabilitását. A struktúra fejlődését hozhatja, ha az
országos vezetés folytatja a helyszíni segítő, ellenőrző munkát.
Ezt a tevékenységet igényli az országos vezetés, és igénylik a
helyi szervezetek is.
AZ IGAZAT MONDANI MINDENRŐL

IVANICS MÁRIA

A vezető referátumokhoz többen fűztek a gyakorlati
tapasztalatokon nyugvó kiegészítést. Szabó Jenőné Makón
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végez immáron két és fél évtizede értékes
munkát. Neki is köszönhető, hogy Makón
sikerült sok új, köztük fiatal jelöltet találni
a választásokra, és új tagjai is vannak
a pártnak. Az embereknek mindig az
igazat kell mondani! – hangsúlyozta. Az
igazat mindenről, a szocializmusról, a
párt lehetőségeiről, harcunkról.
Szentpáli Kolos, zuglói egyetemista
arról szólt, hogy miként jutott el a
Munkáspártig. Az első találkozók, az
első olvasmányok, a konkrét munka
hozta közelebb a párthoz. A fiatalember
a közelmúltban a budapesti pártvezetés
tagja is lett. Tapasztalatait most
vezetőként is kamatoztathatja.
Ivanics Mária, a Horizont Közhasznú
Társaság elnöke a civilszervezetekben
SZABÓ JENŐNÉ ÉS FRANKFURTER ZSUZSANNA
végzendő munka fontosságát emelte ki. A
párt és a civilszervezetek számos konkrét
kérdésben együtt tudnak működni, és a munka során a párt új tőke és a munka ellentéte nem oldható fel a kapitalizmusban.
Ha meg akarjuk a munkás helyzetét változtatni, és az ő érdekeit
követőket, új barátokat is találhat.
Fehérvári Zsolt, aki egy esztendeje lépett a pártba, elmondta, akarjuk érvényesíteni, akkor a kapitalizmust fel kell számolni, a
hogy korábban szinte semmit sem tudott a Munkáspártról. tőkéstől el kell venni a gyárat, a bankot, és vele együtt a politikai
A Baross utcai reklámra figyelt fel, és kereste a kapcsolatot hatalmat is.
Az okos tőkés persze hajlandó engedményekre – mondta.
a párttal. Az idén már országgyűlési képviselő-jelöltként
szerepelt, és indult az önkormányzati választásokon is. Közben Hajlandó reformokra, amelyek könnyebbé tehetik a dolgozók
felesége is csatlakozott a párthoz, egy munkatársa pedig életét. De abban a pillanatban, amikor ez a kényszer nem áll
fenn, a tőkés visszavonja az engedményeket. Ez történik most
képviselő-jelöltséget is vállalt.
Dr. Frankfurter Zsuzsanna, az Elnökség tagja az EU-ban a megszorítások címén.
Az elnök emlékeztetett a Munkáspárt sokéves tapasztalatára:
balassagyarmati tapasztalatai alapján elmondta, hogy a
személyes példamutatásnak döntő jelentősége van az emberek csak az a miénk, amiért megküzdünk. Akadémiánk névadója,
meggyőzésében. A fiataloknak jó példákat kell látniuk, és a Szabó Ervin így fogalmazott: „Minden osztály annyit kap a
személyes beszélgetéseken át jutnak el a párt, a harc lényegének szociálpolitikában az államtól, amennyi hatalmat jelent az
államban, és hatalma annyit jelent, amennyi szervezett erőt
megértéséhez. Nehéz munka, de nincs más út!
jelent. És ezért lehetetlen, hogy bármiféle törvény vagy szabály
helyettesíthesse az osztályok harcát; mert az erőnek csak egy
AZ ERŐ PRÓBÁJA A HARC
igazi próbája van: az erők összemérése - a harc.” Ugye, hogy
Az élénk vita és tapasztalatcsere után Thürmer Gyula összegezte így van ma is?
Thürmer kiemelte: a 21. században minden modern
a nap tapasztalatait. A kapitalizmus lényege a tőke és a munka
közötti ellentét, mondta. A tőkés abban érdekelt, hogy a lehető párt alapvető ismérve a gyors elemző képesség, a gyors
leghosszabb ideig, a lehető legkisebb bérért dolgoztassa a reakcióképesség, a gyors akcióképesség. Ilyen pártnak kell
munkást. A munkás érdeke ennek pont az ellenkezője: a lehető lennie a Munkáspártnak is.
Szólt arról, hogy nő az érdeklődés a Munkáspárt iránt.
legrövidebb ideig dolgozva a lehető legnagyobb bért kapni. A
Ezt mutatta az is, hogy sok párton kívüli barátunk vállalta a
képviselő-jelöltséget. A párt születésnapján 60 barátunknak
és támogatónknak adjuk át a párt elismerő okleveleit. Ilyen
meglepően sokan kapcsolódtak be a munkába. Ezt a kedvező
légkört kell a tagfelvételi munkával kihasználni. Ez a munka
tudatos, átgondolt, tervszerű, fokozatos, türelmes folyamat,
amely célja a párt új tagjainak kiválasztása, nevelése és
felkészítése, beillesztése a párt életébe és a párton belüli
hatékony hasznosítása.
***

KAJLI BÉLA ÉS SZENTPÁLI KOLOS

A Szabó Ervin Akadémia mostani ülésének anyagai hamarosan
teljes terjedelemben olvashatóak lesznek a Munkáspárt
honlapján (www.munkaspart.hu). Szerkesztett formában pedig
lapunk későbbi számaiban is közöljük.
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NEMZETI ÉS INTERNACIONALISTA PÁRT
A Magyar Munkáspárt a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom ismert és elismert részese. Pártunk a kezdet
kezdetétől jelen van a sokoldalú tanácskozásokon, és aktívak is vagyunk. A Munkáspárt olyan pártként él a mozgalom
tudatában, mint amely ugyan nem tartozik a nagy pártok kategóriájába, de sok értékes tapasztalattal rendelkezik, és
érdemes odafigyelni arra, amit mond. A világban becsülik azt is, amit más pártokkal folytatott kétoldalú kapcsolatokban
teszünk. És végül: becsülik szilárd internacionalista politikánkat.

2014. NOVEMBER 16., NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ
KÖVETKEZETESSÉG ITTHON, KÖVETKEZETESSÉG
KÜLFÖLDÖN
Magyar párt, nemzeti párt vagyunk. Magyarország népének,
Magyarország dolgozóinak akarunk jobb életet teremteni.
Harcolunk nemzeti érdekeinkért, a magyarság anyagi és
kulturális felemelkedéséért, valós értékeinek megőrzéséért.
Antiimperialista párt vagyunk. Harcolunk a multik ellen, az
IMF, az EU uralma ellen, az imperialista országok elnyomó
törekvéseivel szemben.
Internacionalista párt vagyunk. Együtt érzünk, és együtt
harcolunk a kapitalizmus ellen fellépő más erőkkel. Támogatjuk
a kommunista és munkáspártok új Internacionáléjának
létrehozását.
Békepárt vagyunk. Elítéljük az imperialista országok háborús

1990. THÜRMER GYULA ÉS CSIANG CÖ-MIN

politikáját. Harcoltunk és harcolunk a NATO háborús politikája
és Magyarország NATO-tagsága ellen. Követeljük a magyar
katonák visszavonását minden külföldi bevetésből. Ez volt és
maradt a Munkáspárt nemzetközi tevékenységének lényege az
elmúlt 25 évben. Következetesek vagyunk a belpolitikánkban,
és következetesek a külpolitikánkban is.
A NEMZETKÖZI MUNKA SEGÍTI A HAZAI MUNKÁT
A Munkáspárt nemzetközi tevékenységét az elmúlt 25 évben
mindig három egymással összefüggő cél határozta meg.
Egyrészt, tudnunk kell, hogy mi történik a világban, mit
tesznek más pártok, hogyan küzdenek a kapitalizmus ellen. Mi
tanulunk más pártoktól, és megosztjuk saját tapasztalatainkat is.
A Japán KP-tól, például, megtanultuk, hogyan lehet a párt
lapját saját erőből kiadni, sőt terjeszteni. A Munkáspárt mai
terjesztési rendszerében sok mindent japán barátainktól lestünk
el.
A Görög KP-tól nagyon sok mindent tanultunk az évek
során, de talán a legfontosabb a türelmes és következetes
munka elsajátítása. A sokezres nagygyűlés a két-három
fős beszélgetésekkel, a kis falusi gyűlésekkel, a városi
kitelepülésekkel kezdődik – mondták el nekünk ezerszer, és
tanultunk is belőle.
A latin-amerikai pártoktól igyekszünk eltanulni a más
politikai erőkkel való együttműködés fortélyait. A német, az
osztrák, az olasz, a portugál, a belga, a brit barátainktól sok
módszert megtanultunk az EU-országokban folyó harcból.
Másrészt, nemzetközi kapcsolatainkat arra használtuk,
hogy erősítsük a Munkáspárt hazai pozícióit. 1990-ben, amikor
Mihail Gorbacsov, az SZKP akkori vezetője és Csiang Cö-
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2011 NOVEMBER, CIPRUS, A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNÉL
min, a Kínai KP és a kínai állam első számú vezetője fogadta
a Munkáspárt elnökét, erre odafigyelt a magyar belpolitika is,
és erősödött tekintélyünk. A Munkáspárt már akkor hirdette
a keleti nyitás szükségességét, amikor a Fidesz még hevesen
tiltakozott minden ellen, ami kínai vagy orosz. A Munkáspárt
nem csupán hirdette, de a maga eszközeivel tett is érte. Politikai
kapcsolataira támaszkodva sok magyar üzletember útját
egyengette Kínába, Vietnamba, Kubába, vagy éppenséggel
Laoszba és Észak-Koreába.
A keleti nyitás hirdetésével és védelmével a magyar nemzeti
érdekekhez is hozzájárultunk. Tettük ezt azért, mert úgy
gondoltuk: ez a magyar emberek, a magyar dolgozók érdekét
szolgálja. E téren más szervezetekkel is együttműködünk. A
Munkáspárt és a Honfoglalás 2000 Egyesület például közösen
tiltakozott az Oroszország elleni EU-szankciók ellen.
Harmadrészt, mindig azon voltunk, hogy erősítsük a világ
antikapitalista erőit, közös fellépésünket a tőke ellen. Átadtuk
tapasztalatainkat az Osztrák Munkapárt szervezőinek, és
örülünk, hogy születésüket elősegíthettük. Szoros kapcsolatban
vagyunk az orosz kommunistákkal. Közös kelet-európai
problémákról egyeztetünk a cseh kommunistákkal. A Szlovák
KP központi és helyi vezetői rendszeres résztvevői a Munkáspárt
rendezvényeinek.
Szolidaritási munkánk azon részéről, amely a jugoszláv
nép melletti kiállásunkra vonatkozott, már írtunk a korábbi
fejezetekben. A Munkáspárt kiállt és kiáll a szír nép harca
mellett, támogatta Bashar Asszad szír elnök antiimperialista
politikáját. A párt elnöke három ízben találkozott a szír
elnökkel. Szolidaritásunk jegyében számos gyűlésre került sor
Budapesten is.
A Munkáspárt támogatta a belarusz nép harcát a saját
maga által választott út és a független nemzeti lét védelméért.
Thürmer Gyulát Minszkben nem csak a belarusz kommunisták
látják szívesen, de fogadta Alekszandr Lukasenko elnök is.
Az internacionalista munkában nem csak adunk, kapunk is.
A nemzetközi szolidaritás fontosságát éreztük akkor, amikor
a Munkáspárt vezetői ellen folyt per. A választási előkészítő
munkában gyakran kaptunk segítséget a testvérpártoktól.

THÜRMER GYULA ÉS FIDEL CASTRO

2007. LUKASENKO ÉS THÜRMER

2011. NOVEMBER, MARINOS KKE PB TAG BUDAPESTEN

TISZTA FORRÁSBÓL, TISZTA ELVEKKEL
A Munkáspárt aktív részese a nemzetközi ideológiai
küzdelemnek. Más pártokkal együtt védelmezi a marxizmusleninizmus eszméjét, fellép a kommunista elmélet és gyakorlat
felülvizsgálatát akaró revizionista erőkkel szemben. Ennek
jegyében a Munkáspárt 2009-ben kilépett az Európai Baloldali
Pártból, amely az európai revizionizmus fő fegyverévé vált.
A Munkáspárt alapító tagja az európai kommunista
pártok együttműködésének, a Kezdeményezés elnevezésű
szervezetnek, melynek jelenleg 29 tagja van. A Szabadság részt
vesz a közös kommunista folyóirat, a Kommunista Szemle
(Communist Review) kiadásában.

KARACS MAGDI ÉS THÜRMER GYULA A KNDK KÖVETSÉGÉN
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KLAUDIA, GRATULÁLUNK ÉS KÖSZÖNJÜK!
elszántságra utal. Klaudia helytállt
a küzdelemben. Alacsony részvételi
arány mellett 13 jelölt közül a 6. helyen
végezni, szép teljesítmény. Gratulálunk,
és köszönjük!
A kampányban olyanokkal kellett
felvennie a versenyt, akik plakátok
ezreivel rakták tele Újpestet, és nem igen
számított a pénz.
Klaudia mellett ott állt a budapesti
munkáspárti szervezet, amelynek tagjai
osztogatták a röplapokat, agitálták az
embereket. Köszönet mindenkinek,
aki segítette az ajánlásgyűjtést, majd a
kampányt!
A 6. helyen végzett Janoviczki Imréné, Klaudia a Munkáspárt jelöltje 86 szavazattal,
azaz 0,33 százalékkal a november 23-i újpesti időközi parlamenti választásokon.
A nyertes Horváth Imre, az MSZP jelöltje, 13 164 szavazatot kapott, az összes
szavazat 50,62 százalékát. A Fidesz 30,67 százalékot, a Jobbik 9,82 százalékot
kapott. Az LMP 5,04 százalékhoz, a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja 2,52
százalékhoz jutott.
Janoviczki Imréné, Klaudia, a Munkáspárt 25 éves jelöltje először indult parlamenti
választásokon. A mai nehéz időkben vállalta az indulást, ami nem kis bátorságra és

***
Az újpesti választás is azt mutatta, hogy
indulnunk kell az időközi választásokon
is. Ki kell használnunk ezt a lehetőséget
is politikánk bemutatására, és arra,
hogy új követőket, új támogatókat, új
párttagokat találjunk.

A JÓ MUNKA ÖRÖME
Pest megye jó munkát végzett az idén – ez volt a szombati
szobi munkáspárti értekezlet fő következtetése. Nagy Sándor
megyei elnök vezetésével közel 30 megyei aktivista jött
össze, hogy összegezzék a két idei választás tapasztalatait.
Sokat dolgoztunk, megmutattuk, hogy Pest megyében jelen
van a Munkáspárt – mondotta a megyei elnök.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a Központi Bizottság
köszönetét és elismerését fejezte ki a megye tagságának és külön
Nagy Sándor megyei elnöknek is. A parlamenti választásokon
több helyen dolgoztunk, és egy választókerületben sikerült

NAGY SÁNDOR ÉS PÁLMAI FERENC

FERENCZ GYÖNGYI

is a jelöltet megállítani. Az önkormányzati választásokon 19
jelöltünk volt, köztük Pálmai Ferenc mint polgármester-jelölt
Tahitótfaluban.
A gyűlésen megjelent és köszöntötte a jelenlévőket
Ferencz Gyöngyi, Szob közelmúltban megválasztott új
polgármestere. Köszönetet mondott a szobi munkáspártiak,
különösen Nagy Sándor és Kalán Klára munkájáért, melyet
Szob fejlődése érdekében végeznek.
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25 ÉV ÁRRAL SZEMBEN
„Az elsikkasztott ország” szerzője új könyvvel mutatkozik be, 25 év árral szemben címmel.
Thürmer Gyula a Munkáspárt 25 évét foglalja össze. A mi történelmünket, amit közösen
éltünk meg, közösen írtunk.
Vajon mi vezetett a mai Magyarországhoz? Mi az igazság az első világháborúról? Hősök
voltak vagy áldozatok? Milyen volt valójában az Osztrák-Magyar Monarchia világa? Miért
éppen 1918-ban születik meg a magyar munkásság első olyan pártja, amely meg akarja
változtatni a világot? Milyen is volt Horthy Miklós rendszere? Kik és hogyan küzdöttek a
nyomor, a munkanélküliség, a fasizmus ellen? Kik csinálták a rendszerváltást? Mi is történt
25 éve?
Ha érdekli a válasz, érdemes belelapozni Thürmer Gyula könyvébe. Elfelejtett események
és személyiségek villannak fel a könyv oldalairól. Újra élhetjük az elmúlt század sok
eseményét, a szereplőkkel együtt izgulhatjuk végig a történéseket. Thürmer Gyula mindezt
szakszerűen és valósághűen, és ezúttal is sok szeretettel, humorral, emberséggel tárja elénk.
A könyv a párt születésnapjára jelenik meg. A könyv nem lesz kereskedelmi forgalomban,
de december 14-étől bárki hozzájuthat a Munkáspárt országos központjában (1082 Budapest,
Baross utca 61.). Nem kell mást tenni, csak 1500 forintos adománnyal viszonozni.

ITT A 2015-ÖS NAPTÁR!
A Munkáspárt budapesti székházába megérkeztek a legújabb
propaganda-anyagok.
Itt a 2015-ös asztali naptár nagyon szép színes
p
képekkel!
k
Ugyancsak megjöttek a kártyanaptárak, amelyek mindig nagy
sikernek
örvendenek.
s
Megjöttek a karácsonyi üdvözlőlapok is, és újra vannak
munkáspárti
kulcstartók és jelvények.
m
Minden
érdeklődőt szeretettel várunk a Munkáspárt központjában!
M
(1082 Budapest, Baross utca 61.)
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AKTUÁLIS

TOMBOL AZ AMERIKAI DEMOKRÁCIA
Nem találta indokoltnak a vádemelést
hétfőn a nagyesküdtszék – a tizenkét
esküdt közül mindössze három volt
fekete - annak a fehér rendőrnek
az ügyében, aki augusztusban a
Missouri állambeli Fergusonban
agyonlőtt egy fegyvertelen fekete
tizenévest; a döntés miatt a Missouri
állambeli településen zavargások
törtek ki. A 53 fős városi rendőrség
egyébként túlnyomórészt fehérekből
áll a fekete többségű városrészben.
Barack Obama szerint ez így teljesen
rendben van, hiszen az Egyesült
Államok jogállamiságra épülő ország,
ezért el kell fogadni a határozatot
és nem tüntetgetni. A hírre reagálva
az ENSZ emberjogi főmegbízottja
jelezte: komoly aggodalmai vannak
az amerikai helyzet felől, ahol
látványosan növekszik a fehérbőrű
rendőrök afroamerikai kiskorúakkal
szemben elkövetett bűntényeinek a
száma.
Az
ENSZ
emberjogi
főmegbízottjának jogosan vannak
aggodalmai. A napokban egy 12 éves,
játékpisztollyal hintázó afroamerikai
kisfiút lőttek le a rendőrök egy
clevelandi játszótéren.
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