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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
OTT LESZÜNK VESZPRÉMBEN
Szeretem Veszprémet. Akkor szerelmesedtem bele, amikor negyedszázada ott
indultam a parlamenti választásokon.
Nem túl jó ötlet, súgta nekem az
akkori megyei rendőrfőkapitány egyik
helyettese, akit még régebbről ismertem.
Ez egy polgárváros, itt nem sok fű
terem a Munkáspártnak. Végül is 5,66
százalék termett. A vetélytársak közül
csak Szelényi Zsuzsára emlékszem, aki
akkor a Fidesz jelöltje volt. Nem nyert,
pedig igazi veszprémi polgárcsaládból
jött. Akkoriban az MDF tarolt. Azóta
már a Fidesz sem az ifjú liberálisok
pártja, Szelényi Zsuzsa az Együtt-PM
Szövetségben találta meg boldogulását.
Az MDF pedig eltűnt. Én maradtam ott,
ahol voltam 25 éve is, a Munkáspártban.
Szeretem a veszprémi embereket.
Mindig úgy éreztem, hogy az emberek itt
talán egy kicsit többre becsülik a tudást,
a műveltséget, a kultúrát, mint az ország
más részein. A lelki értékeknek, a hitnek
is nagyobb szerepe van, mint másutt. Dr.
Márfi Gyula érsek úrral két alkalommal
is volt szerencsém beszélgetni, s sokat
tanultam tőle.
Most Veszprémre figyel a világ,
illetve ne túlozzunk, Veszprémre figyel
a politizáló Magyarország. A világ
számára teljesen közömbös, hogy mi
történik a február 22-i választásokon.
A parlamenti ellenzék megpróbálja
úgy előadni, mintha a mohácsi csatára
készülnénk, ahol eldől Magyarország
sorsa, mondván, hogy a Fidesz napjai
meg lesznek számlálva, ha elveszti ezt a
mandátumot, és nem lesz kétharmaduk.
A Fidesz szerint a választás nem a
kétharmadról szól, hiszen már mindent

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.
keresztülvertek, amihez ilyen többség
kell. Valljuk be őszintén, van benne
igazság!
Milliószor elmondtam, hogy én nem
védelmezem a Fideszt. Még akkor sem, ha
az embernek néha déjà vu érzése van, ha
a kormány jelszavait hallgatja, mondjuk
a munka megbecsüléséről, a keleti
nyitásról, az állami szerepvállalásról.
Igen, ismerős dolgok, mi cirka 25 éve
mondjuk ezeket. Persze, van egy alapvető
különbség. Ha mi lennénk kormányon,
mi keményen megadóztatnánk a szupergazdagokat, a milliárdosokat. Nem lehet
ugyanis megkerülni a kérdést: ki fizeti a
válság terheit? Mi, a dolgozó tömegek,
vagy a szupergazdagok? Mondd meg, mit
válaszolsz, és megmondom, ki vagy!
A parlamenti ellenzék agyonszekírozza a kormányt, de ők sem akarnak vagyonadót kivetni a nagyvagyonokra,
és szó sincs arról, hogy a milliós jövedelmekkel rendelkezőkre hárítsák át a
terheket. Nyilván más lenne a világ, ha
hirtelen az ellenzékiek győznének. Más,
de nem a tömegeknek. A karancslapujtői
bányász-nyugdíjas élete aligha fordulna
jobbra, ha a szocliberálisok kormányoznának. De még Pusztaföldváron se lenne
a szegényből gazdag.
Éppen ezért mi más szemmel nézünk
a veszprémi választásokra. Az emberek
szemét hályog fedi, hályog, amit a tőkés
média tett rá. Sokan nem veszik észre,
hogy a tőkés média gumicsontokkal eteti
őket. El vagyunk foglalva azzal, hogy
ki mennyit lopott az MSZP idején, vagy
ellenkező irányból nézve, ki mennyiért
vesz lakást a gyerekének most, s közben
elfelejtjük, hogy nincs ÁFA-mentes
kenyér, sőt ÁFA-mentes hús sem, és az
állam ezzel az adórendszerrel, nemes

egyszerűséggel lerabol bennünket. Heves
vita van arról, hogy nyitva legyen-e a
szupermarket vasárnap, és nem vesszük
észre, hogy egyre kevesebb az eladó, és
van, ahol már a pénztárost is automatapénztár váltotta fel. Ja, persze, az
automata olcsóbb, mint az élő munkaerő.
Akkor pedig használjuk a veszprémi
választást is arra, hogy megszabadítsuk
az embereket a tőkés média hályogától!
Döbbentsük rá őket az igazságra!
Mutassuk meg, hogy nem kell
belenyugodni abba, ami van! Mutassuk
meg, hogy a parlamenti pártok soha nem
fognak a dolgozókért harcba szállni. Ezt
csakis a Munkáspárt teszi.
Kiváló jelöltünk van Veszprémben:
Szentpáli Kolos, húszéves egyetemi
hallgató. Belegondoltak Önök, hogy
mit jelent ez? Mi azt mondjuk, hogy
25 éve úszunk az árral szemben. Ez a
fiatalember szinte most kezdett küzdeni
azzal az árral szemben, amit a tőkés
média hazugságai, vagy az iskolai
oktatás történelemhamisítása jelent.
Kolos felvette a küzdelmet, és elért a
Munkáspárthoz. Itt van közöttünk, és
vállalja az indulást. Kolos nem csak okos
ember, bátor is. Biztos meg fogják szólni,
talán hátrányok is érik bátor politikai
szerepvállalása miatt, de velünk küzd.
Nem lesz könnyű az ajánlásgyűjtés
Veszprémben. Január 5-én kezdhetjük,
és a január elég hideg és szeles a Bakony
környékén. De nincs más megoldás! Ki
kell mennünk az utcára, és gyűjteni. Úgy,
ahogyan tettük az idei választásokon.
Úgy, ahogy Újpesten összegyűjtöttük
Klaudiának az ajánlásokat. Szívesen tettük, mert láttuk, hogy Klaudia szívvel-lélekkel a dolgozó ember ügye mellett van.
Szentpáli Kolos remek fiatalember.
Velünk van, a dolgozó emberekkel van,
a Munkáspárttal van. Segítsünk neki!
Menjünk mi, pestiek is, és szedjük
össze az ajánlásokat! Hívjuk a Fejér
megyeieket! Ők közel vannak és ügyesek
a gyűjtésben. Hívunk mindenkit, aki
segíteni tud! Szentpáli Kolos indulása
Veszprémben a Munkáspárt közös ügye.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Soha nem voltak olyan nagyok az anyagi különbségek a szegények
és a gazdagok között, mint az utóbbi 30 évben, és ez a tendencia
a gazdasági növekedés ellen hat, állapította meg a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kedden kiadott
jelentésében. Az OECD tagországaiban a társadalom leggazdagabb
10 százalékának jövedelme 9 és félszerese a legszegényebb 10
százaléknak.
Munkáspárt: Már ez az adat is döbbenetes, de belemennénk néhány
kínos kérdésbe. Az az ominózus 30 év bizonyos országokban
milyen változások eredményeként szegényíthette el így a szegényeket, gazdagíthatta a gazdagokat? S bár az OECD minden
bizonnyal sok statisztikai adatot figyelembe vett, van egy rossz
hírünk. Magyarországon ez az arány sokkal rosszabb. Lehetne ez
egy kísérleti tankönyv feladata is: ha egy szegény közmunkás havi
65 000 forintot keres, mennyit keres a gazdag bankigazgató? Sajnálattal közöljük: igen kevés a 9 és félszeres szorzó a valósághoz.
2. Harrach Péter KDNP-frakcióvezető egy felvetésre, mely szerint
a gyerekek azért nem reggeliznek, mert nem éhesek, prózai
egyszerűséggel válaszolt. „Lehet, hogy ez életforma kérdése.”
Munkáspárt: Harrach úr vagy nem itt él, vagy nem jutnak el
hozzá hírek gyermekéhezésről, létminimum alatt tengődő
családok százezreiről, s még igen sok mindenről, amire nem
csak politikusként, de a keresztényi szellemiség jegyében is
hatványozottan oda kellene figyelnie. Jó lenne, ha a gyerek simán
eldönthetné, otthon megeszi a müzlit, vagy az iskolában harapdálja
el a kiflit. De nem így van. A gyerek azért esik ki a padból az
iskolában, mert nem, hogy müzli, egy szelet kenyér sincs. Ha
frakcióvezető úrnak ez életforma, javasoljuk neki a váltást. Nem
csak életformában. Bár arra is lennének ötleteink.
3. Egy 37 éves férfi hívta fel a rendőrséget december 4-én este azzal,
hogy megverte feleségét és gyerekeit. A helyszínen egyértelműen
kiderült, hogy nem történt bántalmazás, a családtagok elmondták,
hogy a családfő soha nem emelt rájuk kezet. A férfi végül
beismerte, hogy valótlan bejelentést tett. Cselekményét azzal
indokolta, hogy szeretne visszakerülni a börtönbe.
Munkáspárt: Fenti hírünktől nehéz elvonatkoztatni. Hallottunk már
hajléktalanokról, akik hasonló menekülési útvonalat kerestek, s
nem lehet kellő szitokszót használni, hogy ez hogyan történhet
meg. De mekkora lehet egy édesapa elkeseredése, ha szerető
családjából inkább börtönbe vágyik? Persze nem a Pasarétről,
Szabolcsból jött ez a segélykiáltás. Talán, mert nincs munkája, s
ne legyen otthon még egy éhes száj… Volt régen egy játék: „mit
érdemel az a bűnös”… Mit érdemelnek azok, akik ezt tették és
teszik velünk?!
4. Mondjon le mandátumáról – erre szólította fel a pécsi FideszKDNP-frakció Fodor Ibolyát, a képviselőcsoport tagját. Decsi
István frakcióvezető közleményében azt írta: a frakció azt az

egyhangú döntést hozta, hogy elfogadja a képviselő kilépési
szándékát a frakcióból, de nem tudja elfogadni és támogatni, hogy
megtartsa mandátumát, és független képviselőként dolgozzon
tovább. Fodor Ibolya azután ajánlotta fel kilépését a frakcióból,
hogy az RTL Klub híradója közölte: mint bűnsegédet 2003ban egy év hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték
folytatólagosan, jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntette
miatt.
Munkáspárt: Torgyán József után szabadon, valóban: „Monnyon
le!” De hogy is került oda? Ráadásul: „pici hazaárulózást” még
elnéztek neki, a korábbi sikkasztásról meg - amíg nem volt „hír”,
tudomást sem vettek?
5. Több tízezer vállalkozásnak, alapítványnak kell nyilatkoznia
januárig a tényleges tulajdonosairól, különben zárolják a
számláját. A pénzmosás-ellenes törvény tavaly nyári módosítása
szerint januártól nincs pardon: akinek másfél év nem volt elég a
nyilatkozatra, nem jut a pénzéhez. Sokan rohanhatnak a bankba
az utolsó pillanatban.
Munkáspárt: Érdekes lenne tudni, melyik vállalkozás, alapítvány nem
tudja, kik a tulajdonosai. Csak nem már megint a szegény offshore
lovagokat bántják a kilopott pénzek miatt? Ejnye, ejnye. Az utolsó
fillérig, minden egyes saját forintjukkal is visszatetetnénk őket a
közösbe.
6. Erdő Péter, a magyar katolikus egyház vezetője több kérdésben
bírálta a kormányt. Több támogatást várnak az államtól, de nem
helyeslik, hogy a szociális intézmények egyházi fenntartásba
kerüljenek. Bírálják azt is, hogy a kormány új egyházügyi törvényt
akar elfogadni, ráadásul az egyházak megkérdezése nélkül.
Munkáspárt: Egyetértünk: ne hozzanak semmilyen törvényt, se
egyházit, se mást úgy, hogy nem kérdezik meg az embereket! A
szociális gondoskodás pedig a társadalom, és a nevében eljáró
állam feladata.
7. Az új világviszonyok közepette új magyar külpolitikára van
szükség, amely pragmatikus, képes a gazdasági érdekek
érvényesítésére, és ennek az alapjait le is tették az elmúlt
hónapokban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfői
ülésén. A tárcavezető kiemelte: ebben a külpolitikában egyszerre
fontos a transzatlanti és a keleti kapcsolatrendszer. A magyar
nemzeti érdekek mellett lényeges a geopolitikai érdekek – a béke,
az energiabiztonság és a kereskedelmi célok – érvényesítése is.
Munkáspárt: Szép szavak, kár, hogy megint feltaláltuk a
spanyolviaszt. A külgazdaság és a külpolitika nem elválaszthatóak,
s értelemszerűen az ország érdekeit kell, hogy szolgálják. Mondjuk
az a „béke és energiabiztonság” kiszólás bizonyosan zavarni fog
néhány EU- és NATO-bürokratát. Nem is baj.
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MAGYARORSZÁG

AZ EMBER MARADHASSON EMBER!
Közterületen élő százhúsz hajléktalan embert segített az újrakezdésben a Budapesti Módszertani Szociális Központ és
Intézményei. Jobb lenne, ha nem is kerülnének ilyen helyzetbe. Újra legyen természetes, hogy az ember munkával keresi a
kenyerét, és lakásban lakik!
Közterületen
élő
százhúsz
hajléktalan
embert segített az újrakezdésben a Budapesti
Módszertani Szociális Központ és Intézményei
(BMSZKI) a Nyitás az utcára program
keretében. A BMSZKI a közleményben
rámutat, „a hajléktalanság ördögi kör: megfelelő
szállás nélkül alig lehet munkát találni,
jövedelem nélkül nem lehet lakást fenntartani.
A reménytelenség, kilátástalanság lassan
felőrli az embert”. „Minden egyes emberért
külön-külön meg kellett küzdenünk, és sajnos,
nem mindenkinek sikerült, sikerül kitörnie
a hajléktalan létből. A talpra állás sokszor
hosszú időt igényel, akár ugyanannyit, mint a
hajléktalanságban töltött lét” - fogalmaztak.
Gratulálunk a felismeréshez, persze ez is
jobb a semminél, de mégiscsak látszatcselekvés.
Nem visszasegíteni kell a hajléktalanokat –
akiket még lehet – az emberi társadalomba,
hanem nem szabad hagyni senkit kiesni. Újra
legyen természetes, hogy az ember munkával
keresi a kenyerét, és lakásban lakik!

UTCAI RENDEZVÉNNYEL ÜNNEPELTEK DEBRECENBEN
A Munkáspárt születésének 25. évfordulójára emlékeztek a
Munkáspárt tagjai Debrecenben. Mi lehet a legjobb formája
az ünneplésnek? – tették fel a kérdést. Menjünk az utcára, az
emberek közé! – hangzott a közös válasz. Edelényiné Nagy
Mária megyei elnök vezetésével utcai rendezvényt szerveztek
Debrecen egyik lakótelepén. Egy ismerős kiskereskedő is
kitelepült, és megfizethető áron árultak burgonyát, almát,
mákot és sok minden mást.
Immár negyed évszázada küzdünk a szegénység ellen,
s bár üdvözöljük a kormány néhány döntését, úgymint a
rezsicsökkentést és a közmunkaprogramot, be kell látni, hogy a
közmunkabérből nem lehet megélni – mondta Thürmer Gyula
elnöke a rendezvény alkalmából tartott sajtótájékoztatóján.
Mit tapasztalt a városban? – kérdezték többen is. Nagyon
nagy igény van olcsó termékekre, szegények az emberek. Ez
az első, amit láttam – mondta a párt elnöke. A másik dolog,
hogy az emberek nem érzik jól magukat. Nem mindenki tudja
pontosan, hogy mi is az oka, de tény: nem jó az emberek
közérzete.
Valós munkahelyekre van szükség, s a multinacionális
cégek helyett a kis- és középvállalkozásokat kellene támogatni,
illetve szükség lenne a mezőgazdaság intenzív fejlesztésére
is. Gyökeres változtatásokra lenne szükség az adóztatásban
is, s a szegény emberek helyett a gazdagokat kellene az

adóterhekkel sújtani – hangsúlyozta. A sajtótájékoztatón
részt vett Varga Imre, aki a közelmúltban, Debrecenben a
Munkáspárt polgármester-jelöltje volt.
Az utcai rendezvényt követően a Munkáspárt debreceni
székházában a párt tagjai közösen emlékeztek meg a párt
születésnapjáról. A párt elnöke okleveleket nyújtott át ebből
az alkalomból. Debrecennek szép hagyományai vannak, van
mire építkezni – hangsúlyozta. Most rendelkezünk egy fiatal
csapattal a városban, ezt kell erősíteni, fejleszteni. Tovább kell
mennünk a megye más területeire is, hiszen a Munkáspárt
célja, hogy 2018-ra minden országgyűlési választókerületben
legyen jelöltünk.
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VESZPRÉMBEN IS INDULUNK!
HÚSZ ÉVES FIATALEMBER A MUNKÁSPÁRT JELÖLTJE
A Munkáspárt részt vesz a Veszprém
megye 01. számú országgyűlési egyéni
választókerületben 2015. február 22.
napjára kitűzött időközi országgyűlési
képviselő-választáson. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy
az emberekkel megismertessük a
Munkáspártot. A választási kampány,
az ajánlások gyűjtése kiváló lehetőség
arra, hogy erősítsük a párt szervezeteit.
Fiataljaink is ebben a munkában
tanulhatják meg, hogy mit is jelent a
választási munka, hogy kell az embereket
meggyőzni.
A Munkáspárt színeiben Szentpáli
Kolos 20 éves egyetemi hallgató indul. 1994-ben Budapesten született.
A Budapesti Piarista Gimnáziumban
érettségizett. Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Karának hallgatója. A Munkáspárt tagja.
A PARLAMENTI PÁRTOKNAK
NINCSENEK VÁLASZAIK
A Szabadság december 19-i dupla számában hosszabb beszélgetést közlünk vele.
Ebből idézünk most néhány részletet.
A közelmúltbeli újpesti választásokon
egy 25 éves lány képviselte a
Munkáspártot.
Most
Veszprémben
egy 20 éves egyetemista indul. Szinte
mindenki ugyanazt kérdi: hogyan jutott
el a Munkáspárthoz?

Sok fiatalhoz hasonlóan én is
szembesültem a világ, a rendszer
igazságtalanságaival,
illetve
azzal
a ténnyel, hogy a 25 évvel ezelőtti
rendszerváltás nem érte el a kívánt
rendszert, sőt sok szempontból rosszabb
az ország, a társadalom helyzete, mint
azelőtt volt. A munkanélküliség, a
kilátástalan helyzet, és a szegénység,
illetve az ebből adódó társadalmi
feszültségek ellen lényegében egyik
parlamenti párt sem tud, vagy nem akar
tenni semmit.
MIT TUD TENNI MANAPSÁG EGY
FIATAL A MUNKÁSPÁRTBAN?
Az eddigi – igaz, egyelőre még
nem túl hosszú – idő alatt, amint a
Munkáspártban töltöttem, lehető ségeimhez mérten igyekeztem aktívan
kivenni a részem a pártpolitikai
tevékenységeiből, voltam a Munkáspárt
devizahiteleseket segítő, illetve a

SZENTPÁLI KOLOS
háború-ellenes demonstrációin, részt
vettem a választásokat megelőző
kampányokban, aláírásgyűjtésekben,
valamint az önkormányzati választásokon voltam helyi választási
bizottsági tag is. Most pedig képviselőjelölt Veszprémben. Kell ennél több?

OLVASSA ÖN IS A SZABADSÁG
DECEMBER 19-I DUPLA SZÁMÁT!
A Szabadság december 19-i dupla számában Szentpáli Kolos sok izgalmas
kérdésre válaszol. Megtudhatjuk véleményét arról, hogy lehet-e vallásos ember
a Munkáspárt tagja, mit gondol az állam és az egyház viszonyáról, mit jelent
számára Veszprém. Olvassa el Ön is A Szabadság december 19-i dupla számát!

A Szabadság a Te újságod!
Vásárold, terjeszd, támogasd!
Mi megírjuk azt,
amit mások elhallgatnak!
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ELMÉLET

MUNKÁS, MUNKÁSMOZGALOM,
MUNKÁSPÁRT
A SZABÓ ERVIN AKADÉMIA KINCSESTÁRÁBÓL
A Szabó Ervin Akadémia a közelmúltban vitatta meg a politikai pártok keletkezésének, a mai pártok szerepének kérdéseit,
továbbá összegezte a pártépítő munka ismereteit és munkáspárti tapasztalatait. A pártszervezés elméleti hátteréről, a
pártok keletkezéséről, a kommunista pártok feladatairól dr. Hajdu József tartott előadást. A következő hetekben felidézzük
előadása legfontosabb következtetéseit.
A MUNKÁS ÉS A TŐKÉS HARCA
A tőkés rendszer két alapvető osztályra épül: a tőkével rendelkező
tőkések osztályára és a tőkével nem rendelkező bérmunkások,
más szóval proletárok osztályára. A tőkés érdeke, hogy a lehető
legkisebb költséggel, a lehető leghosszabb ideig dolgoztassa a
munkást, és így a lehető legnagyobb haszonra tegyen szert. A
munkás érdeke az, hogy a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető
legnagyobb bért kapja. A két érdek kizárja egymást. Mind a
tőkés, mind a munkás igyekszik érdekeit érvényesíteni. Ez a
küzdelem az osztályharc.
A kapitalizmus megjelenésével, kiteljesedésével egyértelművé
vált, hogy az osztályharc e két alapvető osztály között folyik
hevesen. A tőke a hatalmának biztosítására szövetkezik, míg a
bérmunkás – a megfogalmazott ideológia hatására - felismeri azt
az objektív szükségszerűséget, hogy csak jelentős küzdelemben
alakíthatja át a társadalom formációját.
Marx így írt erről 1852-ben Joseph Weydemeyerhez írt
híres levelében: „Ami engem illet, nem az én érdemem sem a
modern társadalomban lévő osztályok létezésének, sem ezek
egymással való harcának a felfedezése. Polgári történetírók
már jóval előttem ábrázolták az osztályok e harcának történeti
fejlődését, polgári közgazdászok pedig az osztályok gazdasági
anatómiáját. Ami újat én cselekedtem, az annak bebizonyítása
volt, 1.) hogy osztályok létezése csupán a termelés fejlődésének
meghatározott történelmi szakaszához van kötve; 2.) hogy
az osztályharc szükségszerűen a proletáriátus diktatúrájához
vezet; 3.) hogy maga ez a diktatúra csak átmenet valamennyi
osztály megszűnéséhez és az osztály nélküli társadalomhoz.”
(MEM 28. kötet 479. oldal.)
Weydemeyer maga is forradalmár volt, aki kezdettől fogva
Marx és Engels követője és harcostársa volt. Később részt vesz
az amerikai polgárháborúban, és ott is esik el 1866-ban.
MIÉRT VÁLT KETTÉ A MUNKÁSMOZGALOM?
A XIX. század végére a szociáldemokrata mozgalom lett
a munkásérdekek fő képviselője. A szociáldemokraták
működtettek segélyezési rendszereket. A szakszervezeteken
keresztül eredményes bérharcokat folytattak. Magyarországon
megjelent és olvasott volt a Népszava újság.
A klasszikus szociáldemokrácia lényege azonban az, hogy
a szocializmust, azaz a közösségi tulajdon többségére és a
munkás-dolgozói hatalomra épülő társadalom megteremtését
csak nagyon távoli célként képzeli el. A napi életben megelégszik
a tőkés rendszer belső reformjaival, azaz olyan intézkedésekkel,

AUGUST BEBEL
amelyekkel javíthatják a dolgozók helyzetét, de azt alapvetően
nem változtatják meg. A mai szociáldemokrácia még tovább
ment: a szocializmust már végcélként sem ismeri el, csak a tőkés
viszonyok javítására törekszik.
A XIX. század végén, a XX. század elején kezdenek
kialakulni a kommunista pártok, amelyek mást mondanak.
Elfogadják, hogy a reformok segíthetnek javítani a dolgozók
körülményein, de úgy vélik: a tőkésosztály ezeket bármikor
visszavonhatja, másrészt alapvetően nem változtatják meg
a dolgozók életkörülményeit. A feladat a kommunisták
szerint a kapitalizmus megdöntése és a szocialista társadalom
megteremtése.
Ily módon objektív szükségszerűség volt a munkásmozgalom
kettéválása. Marx és Engels már 1872-ben jelezte: „Majdnem
40 év óta hangsúlyozzuk, hogy az osztályharc a történelem
legközvetlenebb hajtóereje, és hogy különösen a burzsoázia és a
proletáriátus közötti osztályharc a modern társadalmi átalakulás
nagy emeltyűje, semmiképpen sem haladhatunk tehát együtt
olyan emberekkel, akik ezt az osztályharcot törölni akarják a
mozgalomból.” (MEM 19. kötet 162. oldal.) E gondolatukat
August Bebelnek fejtették ki, aki a német szociáldemokrata
mozgalom egyik alapítója volt.

ELMÉLET

LENIN
A korszerű és új típusú kommunista párt megteremtése az
orosz forradalmár, Vlagyimir Iljics Lenin nevéhez fűződik.
Lenin 1903-ban már az orosz szociáldemokraták körében
többséget tudott elérni egy osztályharcos program mellett, mely
a korszerű és új típusú kommunista párt elvi alapját jelentette.
Ennek a programnak a lényege a folyamatos osztályharc létének
megfogalmazása volt.
Lenin ekkor 33 éves, és mint tudjuk, 1917-ben ő lesz a
szocialista forradalom vezetője, majd a Szovjetunió első
miniszterelnöke.
MÁS-E A XXI. SZÁZADI OSZTÁLYHARC,
MINT A KORÁBBI KORSZAKOK KÜZDELME?
Jellegét és tartalmát tekintve nem! A lényeg, hogy az
osztálytársadalom szereplői azonosak, így a bérmunkás és
tőkés közötti ellentét az alapvető kérdésekben változatlan. Mi az
alapvető kérdés? Az, hogy ki birtokolja a termelési eszközöket,
kié a gyár, a bank. Ez a kérdés napjainkban is döntő.
A tőke alapvető jellemzői nem változtak. A tőke kezében tartja
a mai korszerű termelési eszközöket, dönt a beruházásokról, dönt
az elosztás formájáról. Az ilyen társadalom osztálytársadalom.
Az ilyen társadalomban az érdekviszonyok csak forradalmi
úton változtathatók meg, tudva, hogy a tőke soha nem fogja a
hatalmát csak úgy átengedni a dolgozó tömegek számára.
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hajlamosak elfogadni mindent, amit a tőkés pártok ajánlanak,
függetlenül attól, hogy az csak minimálisan változtat a
helyzetükön. A kommunista párt feladata, hogy felvilágosítsa
a dolgozókat, és megmondja, hogy helyzetük csak akkor fog
gyökeresen megváltozni, ha kezükbe veszik a hatalmat. A párt
feladata az is, hogy mozgósítsa a felvilágosított dolgozókat és
szervezze harcukat.
A Magyar Munkáspárt kommunista párt. Szervezeti
Szabályzata kimondja: „A Munkáspárt marxista–leninista,
kommunista párt. Magyar viszonyok között a tőkés
kizsákmányolás, a kapitalista rend ellen harcoló párt.
Programcélja a szocializmus, a társadalmi kizsákmányolás
minden formájától mentes közösségi társadalom megteremtése.”
Mit jelent az olyan társadalom, ahol nincsenek osztályok? A
Kommunista Kiáltványban Marx és Engels erről így ír: „Amikor
majd a fejlődés folyamán az osztálykülönbségek eltűntek, és
minden termelés a társult egyének kezében összpontosult,
akkor a közhatalom elveszti politikai jellegét. A politikai
hatalom, voltaképpeni értelmében, valamely osztálynak egy
más osztály elnyomására szolgáló szervezett hatalma. Ha a
proletariátus a burzsoázia elleni harcában szükségszerűen
osztállyá egyesül, forradalom útján uralkodó osztállyá teszi
magát, és mint uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat
erőszakkal megszünteti, akkor e termelési viszonyokkal együtt
megszünteti az osztályellentétnek, egyáltalában az osztályoknak
a létfeltételeit, és ezzel saját magának mint osztálynak az
uralmát is. A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és
osztályellentétek helyébe olyan társulás lép, amelyben minden
egyes ember szabad fejlődése az összesség szabad fejtődésének
feltétele.” (http://www.marxists.org/magyar/archive/marx/1848/
communist-manifesto)
Ez a lényeg: minden ember fejlődhessen, épülhessen szabadon,
és vele együtt fejlődhessen és épülhessen a társadalom. A
kapitalizmus fejlődik, de a kapitalizmus általános fejlődése nem
vezet az egyes emberek fejlődéséhez és gazdagodásához. Miért
nem? Azért, mert a termelő eszközök, a gyárak, a bankok és a
politikai hatalom egy szűk csoport, a milliárdosok, a gazdag
tőkések kezében van.
Az új közösségi társadalom fejlődése viszont úgy megy
végbe, hogy minden egyes ember érzi ennek jó hatásait. Miért
lehetséges ez? Azért, mert a termelő eszközök, a gyárak, a
bankok és a politikai hatalom nem egy szűk csoport, hanem a
dolgozók, azaz a többség kezében van.

MI A KOMMUNISTA PÁRT FELADATA?
Lenin így fogalmazott: „A párt az osztály élcsapata, és a
feladata egyáltalán nem az, hogy a tömegek átlagos színvonalát
tükrözze, hanem az, hogy vezesse a tömegeket.” (LÖM 35. kötet
94. oldal). Mire utal Lenin? Arra az általunk is ismert tényre,
hogy az emberek törvényszerűen egyszerű megoldásokat
keresnek mindennapi problémáikra. Olyanokra, mint a munka,
a fizetés, a megélhetés, a gyerekek iskoláztatása. Éppen ezért
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EMLÉKEZÉS
A NÉPI KOREA VEZETŐJÉRE
Három esztendeje, 2011. december 17-én hunyt el Kim Dzsongil, aki 1994 és 2011 között vezette a Koreai Munkapártot és
a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. A koreai társadalom ősi hagyományai közé tartozik, hogy bárki is távozzon
az élők sorából, halálának harmadik évfordulójáról családja, barátai, ismerősei külön tisztelettel emlékeznek meg. Kim
Dzsongil életútját ma is nagy tisztelet övezi a KNDK-ban. Olyan kiemelkedő államférfiként emlékeznek rá, aki halhatatlan
érdemeket szerzett a KNDK fejlesztésében, a koreai nép életszínvonalának emelésében.

KIM DZSONGUN
„A Songun-korszak kiemelkedő személyiségei” címmel
dokumentumfilm készült az évfordulóra, melyben az elmúlt
évtizedek tudósai, agrárszakemberei, orvosai, egyszerű dolgozói
szólnak arról, hogy mit jelentett számukra Kim Dzsongil
hazaszeretete. A koreai emberek jó érzéssel gondolnak vissza
erre a korszakra. Nem volt könnyű az élet, mondják, de volt
erőnk leküzdeni a nehézségeket, és mindig előrejutni egy kicsit.
Kim Dzsongil nem véletlenül került a KNDK élére. Kim
Irszen, a koreai szocializmus legendás vezetője, édesapja
készítette fel erre a tisztségre. Ne gondolja senki, hogy az apai
örökség ilyen egyszerű. Kim Irszen halála után az országnak
új vezetőre volt szüksége. Hosszú belső egyeztetés indult el a
koreai vezetésben arról, hogy merre menjen az ország, és ki
vezesse a KNDK-t.
A KNDK helyzete igen kritikus volt az 1990-es évek közepén.
Gondoljunk csak bele! Európában ekkorra már lezajlottak a tőkés
ellenforradalmak, a Szovjetunió és a többi szocialista ország
eltűntek a térképről. Az USA úgy gondolta, hogy Kim Irszen
halálával vége a koreai szocializmusnak, és olyan átmeneti
helyzet jön létre, amely elvezet a szocialista rendszer végleges
megdöntéséhez, és a tőkés Dél-Korea lenyelheti a szocialista
Észak-Koreát, ahogyan ez például Németországban történt.
Kim Dzsongil történelmi érdeme, hogy képes volt a Koreai
Munkapárt, a Koreai Néphadsereg, a KNDK állami tényezői
között az új helyzetben új egységet kialakítani. Döntöttek, hogy
folytatják a szocializmus építését, azaz nem engednek teret a
rendszerváltó törekvéseknek, amelyek Kelet-Európát szétzúzták.

Vállalták a folyamatosságot Kim Irszen életművével, nem
tagadták meg, nem értékelték át az önerőre való támaszkodás
elvét.
A belpolitikai stabilitás megteremtése azonban csak egy volt
a sok kihívás közül, amivel az új KNDK-vezetésnek szembe
kellett néznie. Súlyos természeti csapások érték az országot,
és rendkívül nagy problémákkal kellett szembenézni az
energiaellátás terén, de még az emberek napi szükségleteinek
kielégítésében is. Nem igaz az, hogy tömeges éhínség pusztított
az országban, de tény, hogy jól be kellett osztani azt, amivel
rendelkeztek. Az ezredforduló után jobbra fordult a helyzet, és az
emberek kezdték érezni, hogy ha egy kicsivel is, de mindennap
jobban élnek.
Kim Dzsongil nevéhez fűződik a Songun-szocializmus
megalkotása, amely azt jelenti, hogy a társadalom építésében
központi erővé tették a hadsereget. Ez - eltérően a tőkés
propaganda állításától - nem katonai diktatúrát jelent. A KNDK
vezetése felismerte, hogy a hadsereg a legszervezettebb erő, és
ezt az erőt kell felhasználni a társadalom építésére. A KNDK
hadserege ezért mind a mai napig részese a nagy építkezéseknek,
foglalkoztatja és képzi a fiatalok nemzedékeit.
Kim Dzsongil diplomáciai teljesítménye lenyűgözte azokat
a külföldi szakembereket is, akik képesek voltak előítéletek
nélkül értékelni a koreai eseményeket. A KDNK diplomácia
feladata az volt, hogy elhárítsa az USA folyamatos támadásait,
elkerülje a KDNK teljes nemzetközi elszigeteltségét. A KNDK
határozott nemet mondott az amerikai támadásokra. Kiépítették

MUNKÁSPÁRT
KÜLFÖLD

a szocialista Korea önálló nukleáris kutatását és rakétaiparát.
Kim Dzsongil egyre javuló viszonyt alakított ki
Oroszországgal. Rendszeresen találkozott Medvegyev, illetve
Putyin elnökkel. Felismerte, hogy Kína stratégiailag érdekelt
a szocialista KNDK megerősödésében, és elérte, hogy Kína
és a KNDK között nagyon szoros együttműködés alakuljon
ki. Rendszeres legfelsőbb szintű érintkezés folyt a két ország
között.
Kim Dzsongil idején előreléptek a nagy nemzeti cél, a koreai
nemzet újraegyesítésében. Az 1953-as koreai háború óta először
több területen kontaktus alakult ki a két ország között, ami
végül elvezetett a két Korea közötti csúcstalálkozóhoz.
2011 óta új ember, Kim Dzsongun vezeti a KNDK-t. A
helyzet sok szempontból megváltozott. Az USA új szövetségi
rendszereket hoz létre Ázsiában és a Távol-Keleten. A
stratégiai cél Kína bekerítése és meggyengítése. E stratégia
részeként folyamatosan támadják a KNDK-t, és igyekeznek
Kínát meggyőzni arról, hogy ne támogassa a koreai rendszer
fenntartását. A KNDK ezúttal is kemény választ adott az
amerikai fenyegetésre, ami nem teljesen esik egybe Kína
politikájával.
Az új koreai vezetés jelentős belső átalakításba kezdett.
Alapvető céljuk a szocializmus megtartása és megerősítése.
A gazdaságirányítás terén bizonyos reformokat vezetnek be,
bővítik a demokratikus lehetőségeket.
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KIM DZSONGIL

MEXIKÓBAN A KAPITALIZMUS BÁSTYÁIT INGATJÁK

A 43 főiskolás megölése elleni tiltakozásként a tüntető
tanárok elfoglalták mexikói Guerrero Állam kormányzói
hivatalának főbejáratát. A tömegelégedetlenség társadalmi
megmozdulássá vált. Mexikó 70 éve nem látott ilyen
nagyságú és intenzitású tiltakozásokat. Az óriási társadalmi
elégedetlenség a kapitalizmus bástyáit kezdi megingatni.
A mexikói Guerrero Állam Oktatási Dolgozók
Szervezetének 300 tanára elfoglalta a kormányzói hivatal
főbejáratát. A pedagógusok az ellen tiltakoztak, hogy
szeptember végén Igualaban elraboltak és meggyilkoltak 43
főiskolás diákot.
A mexikói társadalom mély politikai, gazdasági és
szociális válságban van. A jobboldali pártok könyörtelenül

érvényesítik a nagytőke akaratát.
A szociáldemokraták megalkudtak a
tőkével, és bár baloldali jelszavakat
hangoztatnak, mit sem tőrödnek
a dolgozó tömegek valóságos
gondjaival.
Az állam nem a népé, hanem a
tőkés monopóliumoké. A dolgozók,
a szegények érdekeit senki sem
képviseli, érdekeiket, sőt életüket
senki sem védi. Nő a szegénység,
milliók szorulnak ki a társadalomból.
A falvak szegényei, a parasztság széles
rétegei, az indián lakosok számára
szinte megszűnt a felemelkedés
lehetősége. Sorsuk már születésükkor
eldől: nyomorultnak születtél, nyomorultként fogsz meghalni.
A szegénység, a nyomor bevette a nagyvárosokat is. Az
emberek kénytelenek kettő, sőt három állást is vállalni, hogy
megélhessenek. Milliók dolgoznak anélkül, hogy rendszeres
fizetést kapnának. Milliók számára az élet abból áll, hogy a
szupermarketek parkolójában lemossák a vásárlók kocsiját,
vagy az utak mentén rágógumit és üdítőt árusítanak.
A tömegelégedetlenség társadalmi megmozdulássá vált.
70 éve Mexikó nem látott ilyen nagyságú és intenzitású
tiltakozásokat. A meggyilkolt fiatalok családjai, barátai,
a tőkés kizsákmányolás ellenfelei az utcára mentek.
Nyilvánvalóvá vált: az óriási társadalmi elégedetlenség képes
megingatni a kapitalizmus bástyáit.
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MOSZKVA POLITIKAI GÓLT LŐTT AZ EU-NAK

Az amerikai The New York Times
szerint Putyin szenvedett vereséget a
Déli Áramlat leállításával. Szerintünk
Putyin lőtt politikai gólt az EU-nak. Ha
nem épül meg a Déli Áramlat, az EUországok egy része, köztük a közvetlen
részes Olaszország és Magyarország
rosszul jár.
Ritka diplomáciai vereséget szenvedett
el Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki
bejelentette, hogy Törökország felé tereli
el a Déli Áramlat földgázvezetéket - írta
a The New York Times. Az amerikai
lap szerint a „grandiózus projekt” célja
valamikor az volt, hogy megteremtse
Oroszország dominanciáját DélkeletEurópában, ám az áldozatául esett annak,
hogy Moszkva és a Nyugat kapcsolatai
elmérgesedtek. „Putyin a kudarcot

európai veszteségként állította be, és
azért Brüsszel hajthatatlanságát okolta.”
Érdekes gondolat, csak éppen nem
igaz. Az orosz lépést nem a kétségbeesés
szülte. Az orosz gázt majd viszik a
törököknek, ezzel a dolog gazdasági része
számukra le van zárva. Putyin politikai
gólt lőtt az EU-nak. Ha nem épül meg a
Déli Áramlat, az EU-országok egy része,
köztük a közvetlen részes Olaszország és
Magyarország rosszul jár.
A Déli Áramlat ugyanis jó ötlet.
Magyarország a földgázszükségletének
60 százalékát Oroszországból veszi meg.
Ennek durván a fele Ukrajnán keresztül
jön. Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy
belássuk: aki kézben tartja Ukrajnát,
attól sokban függ, hogy lesz-e télen mivel
tüzelnünk. Ukrajna ma olyan, mint egy

OBAMÁNAK PUTYIN FEJE KELL
Az USA szankcióinak a célja az, hogy olyan körülményeket teremtsenek
Oroszországban, amelyek lehetővé teszik a jelenlegi hatalom leváltását –
jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes az orosz parlament
meghallgatásán. Az USA végezni akar Putyinnal. Nekik olyan Oroszország kell,
amely úgy táncol, ahogy az USA fütyül. Jelcin ilyen volt, Putyin nem ilyen.
Merkel ellenben nem akarja lefejezni Putyint. Ha Oroszország megint gyenge
lesz, a németeknek nem lesz kire támaszkodni az USA elleni konkurenciaharcban.
Ugyanis a harc kettőjük között is folyik. Az USA egyedül akarja vezetni a világot,
és ebben látja a válság megoldásának feltételét. Németország tudja, hogy az USA
a legerősebb ország, de nem akar amerikai világrendet. Az USA és az EU közötti
transzatlanti partnerségi megállapodás kidolgozása ezért is késik. Mi sem akarunk
olyan világban élni, ahol minden és mindenki az USA-tól függ.

nagy amerikai-német vegyesvállalat.
Az EU és az USA rakja be a pénzt, és
nevezi ki az igazgatókat is. Úgyhogy
innen tovább a mi energiaellátásunk nem
csak az oroszoktól függ, hanem a nyugati
hatalmaktól is.

A DÉLI ÁRAMLAT
FONTOSSÁGA
A
Déli
Áramlat
gázvezeték
megépítésének leállításával a délkeleteurópai országok „vakbéllé” válnak
a kontinens energetikai térképén,
és ha meg is épül az Oroszország és
Törökország közötti új vezeték, a
régió országainak saját költségen kell
majd kiépíteniük a csatlakozáshoz
szükséges vezetékeket. Emellett a Déli
Áramlattal érkező olcsó gáz helyett az
érintett országoknak sokkal többet kell
majd fizetniük az energiahordozóért a
hosszabb tranzitútvonal miatt. Az új
vezetéket Oroszország a török-görög
határig építi meg, és - ahogy Alekszej
Miller, a Gazprom vezérigazgatója
fogalmazott – az európai országoknak
a határon kell megvásárolniuk a gázt.
„Senkit nem lehet arra kényszeríteni,
hogy szeressen bennünket. Ha a
fogyasztó nem akarja, hogy a terméket
házhoz szállítsák neki, akkor fel kell
majd öltöznie, és elmennie a boltba,
télen pedig még melegebben kell majd
felöltöznie” – illusztrálta Miller.

KÜLFÖLD
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JENKIK, HAZA!
WASHINGTON A LIBERÁLISOKNAK ÍTÉLTE
MAGYARORSZÁGOT
John McCain amerikai szenátor
lefasisztázta a magyar miniszterelnököt.
Az USA nem a magyar demokráciáért, s
főleg nem sok millió szegény ember sorsa
miatt aggódik. Az USA-t az zavarja, hogy
az Orbán-kormány nem úgy táncol, ahogy
ők fütyülnek, és nem nyújtja oda tálcán
az amerikaiaknak Magyarországot, mint
ahogyan a liberálisok tették.
Orbán
Viktort
korábban
már
mások is hasonlították az egykori
bűnös diktátorhoz, azon az alapon,
hogy nincsenek elvei, csak a hatalma
megerősítésén, bebetonozásán dolgozik;
propagandájában tömegigényt elégít ki, s
közben egészen mást csinál, mint amiket
mond. Tény, hogy a Fidesz újraválasztása
óta a Fidesz, s talán a miniszterelnök is,
elvesztette eddigi önkontrollját, mindent
megvalósíthatónak képzel, amit jónak lát.

ÚJ UKRÁN KORMÁNY:
KÜLFÖLDRŐL IRÁNYÍTJÁK
Az új ukrán kormánynak három
külföldi állampolgárságú tagja is van.
Ukrajna ma olyan, mint egy nagy
amerikai-német vegyesvállalat. Az EU
és az USA rakja be a pénzt, és nevezi ki
az igazgatókat.
Az Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök által a parlament elé terjesztett
új kormány tagjai között van három
külföldi is: a pénzügyminiszternek
előterjesztett Natalja Jareszko ukrán
származású amerikai, aki az amerikai
külügyminisztériumban futott be
karriert, mielőtt magánvállalkozó
lett. A gazdasági tárca élére
javasolt Ajvarasz Abramavicsusz
litván, egykori kosárlabdabajnok,
kinevezéséig az East Capital beruházási cég kijevi irodájának vezetője.
A leendő egészségügyi miniszter,
Alekszandr Kvitasvili pedig grúz

állampolgárságú, kinevezése előtt
az ukrán egészségügyi szolgálatban
töltött be vezető tisztséget. Mindhárom
minisztert Petro Porosenko elnök
javasolta. Ukrajnát a kapitalista
rendszer bevezetése után, az elmúlt
25 évben teljesen tönkretették. Az
emberek nyomorognak. Az emberek
gondjaira a tőkésosztály és a nyugat
válasza az volt, hogy szabadjára
engedték a fasiszta, szélsőséges
nacionalista érzéseket, a gyűlöletet
és az erőszakot. Ukrajna keleti
tartományaiban ez ellen lázadtak fel, és
ez ellen folyik a küzdelmük. Az USA,
a NATO és az EU pénzzel és katonai
eszközökkel akarja fenntartani a
jelenlegi Ukrajnát, ami láthatóan nem
lehetséges. A nyugat ennek ellenére
ragaszkodik a tervéhez, ami egyre
közelebb viszi Európát a háborúhoz.

Az, hogy a súlyos minősítés most egy
amerikai szenátor szájából is elhangzik,
sokakat kielégüléssel tölt el a liberális oldalon. Na ugye megmondtam – mondják,
mintha Amerika észben, intelligenciában mindannyiunk fölött álló döntőbíró
lenne. Bármennyi igazságuk is van vagy
nincs, egyvalamiben biztosak lehetünk:
itt valakik nagyon el akarják dönteni a
dolgokat helyettünk. A magyar demokráciáért aggódó amcsik megpróbálják
felülírni a magyar választási eredményeket. Nem Orbán Viktor a kérdés számukra, hanem Magyarország, amit a liberálisoktól tálcán megkaptak, és most
kiderül, hogy mégsem az övék. Kilóg a
lóláb: az „illiberális” jelző zavarja őket,
mintha Magyarország kötelezettséget
vállalt volna a liberalizmus érvényesítésére, valamint az orosz kapcsolat. A többi
csak sallang. Ezt abból vehetjük észre,
hogy például a növekvő szegénység, a
mértéktelen gazdagodás nem zavar senkit. A dolgozói jogok, a szakszervezetek
felszámolása, az oktatás, az egészségügy
elsorvasztása nem szerepel a kifogások
között. Amerikának fogalma sincs, mi az
emberek igazi problémája; mindössze a
fejünk fölött zajló hatalmi harcba szállt
be az egyik oldalon.
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MUNKÁSPÁRT

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