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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
MERKEL JÖTT, LÁTOTT,
ÉS HAZAMENT
Merkel jött, látott, és hazament. A pestiek
megnyugodhatnak, nincs több útlezárás.
Fejetlenség még lesz a budapesti utcákon,
de ezért már nem a kancellár a felelős. Az
élet megy tovább.
A liberális ellenzék nagy reményekkel
készült a látogatásra. A liberális
sajtó hetekkel az esemény előtt tudta
Merkel programját, és ők adták meg az
alaphangot. Most aztán Orbán megkapja
a magáét! Kedves kis tüntetést is
időzítettek a látogatás előestéjére. Nem
voltak sokan, úgy háromezren talán, de
ez senkit sem zavart. Gulyás Balázs,
aki mostanság a legdivatosabb tünti-arc,
még azt is találta mondani, hogy ez a
háromezer jelenti a magyarok többségét,
akiknek nem tetszik Orbán putyini
politikája. Na, ja, egy felkapott protestcelebnek nem kell feltétlenül otthon
lennie a számtanban.
A liberálisok ünnepelnek, mondván,
hogy a kancellár Orbán fejére olvasta,
hogy a liberalizmus nélküli demokrácia
számára nem létezik. Merkel tudja, hogy
ennyit ki kellett mondani Budapesten, de
nem a magyar ellenzék kedvéért, hanem
otthoni liberálisai miatt. Aki azt hiszi,
hogy Merkel azért jött Budapestre, hogy
leváltsa a magyar miniszterelnököt, az
súlyosan téved.
Merkelnek láthatóan nincs nagy gondja
Magyarországgal, és a mostani magyar
kormánnyal sem. Ha lenne, akkor nem
jött volna el. Ő ugyanis nem a tanító néni,
aki megfegyelmezi nebulóit, ahogyan a
magyar ellenzékiek gondolják, hanem
egy nagy ország, nyugodtan mondhatjuk,

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.
nagy formátumú vezetője. Csillagos ötöst
sem osztogatott Magyarországon, mert
ez sem dolga, s ezt egyébként a magyar
miniszterelnök sem várta.
Merkel erős tőkés Németországot
teremtett. Felgyorsította a német
ipart, kormánya a GDP 3 százalékát
költi
kutatás-fejlesztésre,
eltűrhető
szintre vitte a munkanélküliséget.
Mesés üzleteket kötött Kínával és
Oroszországgal. A közép-kelet-európai
országok munkásai Németországra
dolgoznak, Magyarországon is vagy 300
ezren. Mindezt ráadásul úgy érte el, hogy
nem kell német katonákat áldoznia.
Merkel most erős tőkés Európát akar.
Szó sem lehet arról, hogy újra vörös zászló
lengedezzen a Brandenburgi kapun.
Berlint pedig nem Berlinben kell védeni,
hanem Budapesten, Prágában, Varsóban.
Ezt egyébként nem Merkel találta ki.
Egy úriember, aki történetesen nem
csak kancellárja volt Németországnak,
hanem vezére is, még a dunai hidakat is
felrobbanttatta, hogy megállítsa a vörös
veszedelmet még Bécs, és főleg Berlin
kapui előtt. Nem sok sikerrel. Későbbi
utóda, Helmut Kohl sikeresebb volt. Ő
egyszerűen kivásárolta a szászokat, a
romániai németeket, ezzel megrendítette
a román szocialista rendszert. A magyar
vezetők egy részét pedig megvásárolta,
és az eredmény ugyanaz volt.
Merkel tudja, hogy a kelet-középeurópai országokban kell megerősíteni a
kapitalizmust, hogy ott ne juthassanak
hatalomra azok, akiknek nem tetszik a
tőkés rend. Párizsban, Berlinben ilyen
veszély nemigen van, de Európa keleti
részén, ahol pár évtizede még – ki sem
merik mondani – munkás-paraszthatalom

volt, ott bizony gyúlékony talajra találna
a láng. Tavaly ezért megszavazta,
hogy az EU komoly pénzeket adjon
Magyarországnak, és persze a többieknek
is. A korábbi lengyel miniszterelnököt,
Donald Tuskot az Európai Unió Tanácsa
elnökének választották, ami nem lett
volna lehetséges Merkel nélkül. Petr
Pavel cseh tábornokot pedig a NATO
Katonai Bizottságának élére nevezték ki,
ami német támogatás nélkül aligha ment
volna.
A kancellár asszony megélte az egykori
Német Demokratikus Köztársaságot, és
tudja, hogy kelet-német polgártársainak
egy része még negyedszázad elteltével
is meleg szívvel gondol vissza a német
szocializmusra, ahol ugyan nem
utazhattak nyugatra, és ritka gyümölcs
volt a banán, de mindenkinek volt
munkája, és nem is éltek rosszul. Merkel
tudja, hogy ez Magyarországon se lehet
másként, ráadásul a magyarok töredékét
viszik haza annak a fizetésnek, amit a
németek kapnak.
Örüljünk-e Merkel útjának? Nos,
annak mindenképpen örülhetünk, hogy
Merkel egy olyan Európát képzel el,
amelyben helye van Oroszországnak.
Olyan Európát, ahol nem fegyverekkel
rendezik le a vitákat. Azt azért ne
felejtsük el, hogy Porosenko vérengző
háborújához Ukrajnában nem csak
Obama adta belegyezését, hanem
Merkel is.
Jó, ha emlékezünk arra is, hogy
a kancellár asszony nem a magyar
dolgozók kedvéért jött ide. Aligha
tette szóvá Orbánnak, hogy a magyar
munka törvénykönyve oly mértékben
kiszolgáltatja a munkavállalókat a
munkaadónak, ami náluk nem divat.
Aligha ígért segítséget a több millió
magyar szegénynek. Merkel pár óra alatt
ugyan találkozott diákokkal, oktatókkal,
újságírókkal, még a magyar zsidóság
vezetőivel is, de a szegény embereket
máshol kellene keresni. Merkel a magyar
kapitalizmust jött erősíteni, s ettől
nekünk nem lesz jobb.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A reklámadó csökkentését és a mostani sávos helyett egykulcsos
rendszer bevezetését javasolja Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető miniszter.
Munkáspárt: Angela Merkel jött, látott és győzött. A kancellár hétfői
budapesti látogatásán kiállt a német média-multi mellett, Orbánék
engedtek, és kedden már Lázár visszavonulót fújt. Ennyit a Fideszkormány multi-ellenességéről és elvszerűségéről. A sajtószabadságról
meg akkor tudunk meg majd többet, amikor az RTL híradójából
eltűnnek a kormányellenes kirohanások és a korrupciós ügyek
helyett újra a celebekről szólnak majd a tudósítások.
2. A szocialista Szanyi Tibor szerint nem időszerű Vlagyimir
Putyin orosz elnök februári budapesti látogatása, Orbán Viktor
miniszterelnöknek azt le kellene mondania.
Munkáspárt: Szanyi szerint erre azért van szükség, mert az uniós
államok „egységesek az Oroszország elleni uniós szankciók
meghosszabbítása ügyében, és ezt az egységet illendő fenntartani”.
Az MSZP-s politikus szerint „az európai egység gyengítése valójában
egyféle politikai bűncselekmény a maga módján”. Ha feltételezzük,
hogy Szanyi Tibor normális – a goj-motorosok strasbourgi
megvendégelése óta az sem könnyű feladat – akkor csak politikai
erkölcsében kételkedhetünk. Az EU-ban ugyanis alapvetően minden
ország saját érdekeit nézi, az alapján igyekszik cselekedni, ellenük
semmiképp. Szanyi viszont ezt várja el a magyar kormánytól. Kit is
képvisel? Magyar választóit, vagy brüsszeli gazdáit?
3. Alekszis Cipras, a Sziriza-kormány feje bejelentette, hogy leállítják
a Pireaus-kikötő 67 százalékos görög állami tulajdonának további
privatizációját.
Munkáspárt: Szépen hangzik, így kell beszélnie egy igazi „radikális
baloldali” politikusnak. De mi van igazából a döntés mögött?
A kikötő kisebbségi részesedése a Cosco Group kínai hajózási
konszern kezében van, nyilván szerették volna megvenni az egészet,
erre lényegében elővásárlási joguk is volt. Most ezt bukják. Azonban
csak ők, hiszen Cipras csak a mostani privatizációs tendert fújta le,
a későbbi magánosítást nem zárta ki. Így a privatizáció leállításával
előnyös helyzetbe hoz amerikai és nyugat-európai cégeket, amelyek
szintén érdeklődnek a privatizáció iránt, de a kínai jelenlét miatt nem
nyertek volna. Kinek az érdekeit is szolgálja a „radikális baloldal” új
európai hőse?
4. Megállapodott a Tesco több ezer dolgozóját képviselő Kereskedelmi
Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) a vállalat vezetőivel a
csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók ügyében,
sikerült az eredetileg érintett 566 fős létszám több mint 70
százalékának, 350 embernek helyet találni más üzletekben – közölte
Sáling József, a KASZ elnöke a megállapodást követően.
Munkáspárt: Az a szörnyű a történetben, hogy az emberek zöme –
kívülről – örvend ennek a fejleménynek. Megmenekült 350 ember!

Jó lesz nekik? Nem lesz jó. Nem lesz jó annak, aki kényszerűségből
messzire fog utazni dolgozni, s végképp nem lesz jó annak a 216
embernek, aki már utazni sem tud a megélhetéséért. A Tesco (többek
között) vitt mindent, ami mozdítható volt. Magyar kereskedelmet,
vállalkozót, beszállítót, termelőt tiport el – kormányzataink
beleegyező bólogatása mellett, nem kevés haszonnal. Már sokszor
hallottuk: hogyan lehetünk vonzóak a multi számára? Ideje lenne
megfordítani a kérdést!
5. Minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő programja indulhat
Magyarországon az új uniós költségvetési ciklus forrásai révén
– mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a Linamar
Hungary Autóipari és Gépgyártó Zrt. Új projektek technológiai
fejlesztése című rendezvényén Orosházán. A kanadai érdekeltségű,
mezőgazdasági gépeket és autóipari alkatrészeket gyártó cég
ötmilliárd forintból fejlesztette Orosházán üzemcsarnokát, a
fejlesztéssel 150 új munkahelyet hoztak létre. A dél-alföldi régióban
több telephellyel is rendelkező cég közel 1,6 milliárd forint vissza
nem térítendő uniós támogatást nyert el a projekthez.
Munkáspárt: Nagyon jó, hogy majd’ 150 ember találhat itt új
munkahelyre. Mondjuk vándorolhat ide a fent említett 216 dolgozó
egy része, ha megfelel, s ha hajlandó rabszolgabérért valahol
távol robotolni. A kérdés nem változik: mennyi is a haszna
Magyarországnak a pofátlanul kivitt profitokból?
6. Havi 1,5 millió forintot keres Zsiga Marcell. A fideszes politikust
januárban nevezték ki a Szerencsejáték Zrt. egyik leányvállalatának
élére. Ő volt az, aki még 2012-ben azt mondta, hogy meg lehet élni
havi 47 ezer forintból.
Munkáspárt: A hír nem új, a kérdés nem évülhet el. Miért nem
él ex-képviselő úr havi 47 ezer forintból? Ha kell, mi szívesen
megszavazzuk neki, amúgy népileg, ha már a parlamentben csak
fizetésemelésre nyomják a gombokat.
7. A Charlie Hebdo című francia szatirikus hetilap a 12 halálos
áldozattal járó januári merénylet óta hússzorosára növelte előfizetői
számát, amely immár meghaladja a 200 ezret - közölte kedden Eric
Portheault, a lap gazdasági igazgatója. A merénylet előtt alig 10 ezer
előfizetővel rendelkező lap az utóbbi években 60 ezer példányban
jelent meg, s abból 30 ezer példány kelt el az újságosoknál. A 200
ezer előfizető mintegy 14 millió eurós bevételt jelent a lapnak.
Munkáspárt: Van az a gonosz kérdés, minden hasonló eseménnyel
kapcsolatban: „Kinek az érdeke?” Tisztelettel adózunk az elhunytak
emléke előtt, s tudjuk, a mi szerkesztőségünk is provokatív bizonyos
rétegek számára. Rettegjünk? Nem fogunk. Provokáljunk? Nem
áll messze tőlünk. De kizárólag politikai, s nem vallási, etnikai
kérdésekben. A Charlie Hebdo talán nem számított erre a tragédiára.
Talán keserű a „frissen kapott kenyér”. Talán azokat is meg kellene
kérdezni, akiket vérig sértettek, megaláztak a hír- és pénzhajhászás
keretében. Talán emberként is lehetne élni.
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„MAGYARORSZÁG KIZSÁKMÁNYOLT
ÉS MAJDNEM TÖNKRETETT”
Fiatal orvos számol be egy írásban arról, hogy
miért hagyta itt Magyarországot. Együtt érzünk
vele, de az igazi kérdés mégis az, hogy itthon
teremtsünk olyan országot, ahol mindenki
otthon érzi magát, ahol van biztos munkája,
biztos jövedelme és jövője.
„Én egy fiatal orvos vagyok, két felsőfokú
nyelvvizsgával, PhD-vel, és a magyaron kívül
három idegen nyelv folyékony ismeretével. De
lehetnék mérnök is, ács is, meg pék is. Tudod,
én még a válság előtt végeztem, és elkezdtem
otthon dolgozni. Akkor még reménykedtem
benne, hogy otthon jobbra fordul a helyzet, úgy
két év múlva. A barátaim nagy része a végzés
után lendületből meglépett, főként külföldre,
lényeg, az évfolyamomból sokan nem maradtak”
– írja a hataratkelo.blog.hu internetes oldalon
egy magyar fiatalember. Majd így folytatja: „Ha
otthon maradok, akkor mostanra egy magányos,
alkoholista orvos vált volna belőlem, aki soha
nem nőtt volna fel igazán, és kb. 40 éves korára
tudott volna talán otthonról elköltözni. Szóval,
ha vissza akarsz menni, akkor csak menj. Ha
pedig az állami apparatcsikok írták, akkor ez
maximum vörös posztó, de hazacsábítani senkit
nem fognak tudni.”
Kedves doktor úr, nem kimenni kell, hanem
itthon nem kell olyan rendszerre szavazni,
amelyik így bánik a dolgozó emberrel. Értjük
a problémáját, együtt érzünk. De talán többet is
teszünk ennél: mi mást akarunk, a Munkáspárt
ezt hirdeti utcán és Interneten is, mindig és
mindenhol. Azonban az emberek boldogulását
nem máshol akarjuk: itthon kell tisztességes
körülményeket teremteni a dolgozó embereknek.
Tisztelettel írjuk: nem csak néhány ambiciózus
orvosnak, hanem mindenkinek.

SZÁZEZREK KÜLFÖLDÖN
Különböző felmérések szerint legalább 600-700 ezer magyar
dolgozik jelenleg külföldön. Pontos adat nincs? Egyrészt
nem mindenhol van naprakész nyilvántartás, másrészt az
alkalmi munkavállalókat – a feketén dolgozókról nem is
beszélve – lényegében nem tartják nyilván.
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb – 2013-as
adatokon alapuló - vizsgálata alapján a 2009 után kivándorlók
80 százaléka 40 éven aluli, és a magyarországi 18 százalékos
átlagnál jóval magasabb, 30 százalék körüli közöttük a
diplomások aránya. Az 1989 utáni magyar kivándorlást
vizsgáló kétéves kutatás szerint a három legjelentősebb

célország Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság.
A Németországba és Ausztriába kivándorlók között az
átlagnál magasabb (37, illetve 41 százalék) a szakmunkások
aránya, és az átlagéletkor is magasabb. Az Egyesült
Királyságba kivándorlók körében jelentősen nagyobb a
diplomások aránya (36 százalék, míg Németországban 23,
Ausztriában 18 százalék), és alacsonyabb az átlagéletkor
(33 év, szemben a németországi 39,5 évvel és az Ausztriába
kivándorlók 37 éves átlagéletkorával). A kivándorlók
túlnyomó többsége, 84 százalék dolgozik. Határozott
hazatérési szándékról csak 10 százalék számolt be.
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TÜNTETÉSEK: A ZSEB A FONTOS, NEM A NÉP
A LIBERÁLISOK SEM ADÓZTATJÁK MEG A MILLIÁRDOSOKAT
Tüntetés az európai Magyarországért
címmel tartottak demonstrációt vasárnap
Budapesten. A liberálisok azonban nem
a magyar dolgozók valóságos gondjait
akarják megoldani, hanem az egyik tőkés
kormány helyett egy másikat akarnak
hozni. A tőke korlátozására van szükség,
olyan kormányra, amely hajlandó
megadóztatni azt.
„Tavasz jön – Orbán megy! – Tüntetés az
európai Magyarországért” címmel tartottak demonstrációt vasárnap a Kossuth
Lajos téren a Százezren az Internetadó

ellen, valamint a 60 ezren a Magánnyugdíjukért elnevezésű Facebook-csoport

PESTI MAJDAN?
„A magyarok állítólag jók matekból. Elvégre is, a hidrogénbomba atyja, a Rubikkocka feltalálója és még számos valóban zseniális matematikus mind-mind magyar
származású” – írja legfrissebb tanulmányának bevezetőjében Daniel McAdams,
az amerikai Ron Paul Institute vezetője. A szerző szerint manapság a matematika
úgy tűnik, inkább akadályozó tényezővé vált Magyarországon, mintsem előnnyé:
ezt bizonyítja az is, hogy a budapesti megmozdulások mögött álló Gulyás Balázs,
egykori MSZP-s politikus a vasárnapi tüntetők számát háromezerre becsülte, és
szerinte ez a tízmilliós lélekszámú ország abszolút többségét képezi.
Komikusnak tűnik, de érdemes emlékezni, hogy a demokratikusan megválasztott
ukrán kormányt megdöntő demonstrációk szintén egy kis hányadát vonzották
a tényleges szavazóknak, bár az apró tömeget a nép hangjaként kommunikálták
– jegyezi meg McAdams. Szerinte a célok mindkét esetben azonosak voltak:
elszigetelni és megdönteni egy kormányt, amelyről azt tartják, hogy az
amerikai és uniós érdekeknek való alárendeltség helyett önálló külpolitikára
törekszik. Ezekben az „erőfeszítésekben” az Egyesült Államok nagykövetségei
különösen fontos szerepet játszanak. Az ukrajnai feszültség szításában és annak
eltervezésében, hogy ki kerüljön hatalmi pozícióba, nagy szerepe volt Geoffrey
Pyatt amerikai nagykövetnek és Victoria Nulandnek, az Egyesült Államok külügyi
államtitkárának. Budapesten ezt a szerepet az amerikai diplomáciát képviselő André
Goodfriend töltötte be. A tanulmány szerint a világ rendszerváltozásaiban és színes
forradalmaiban, a lakosság egy aprócska százalékát Washington és szövetségesei „a
népnek” nevezik, hogy erre hivatkozva buktassák meg a legitim kormányt.

szervezésében. Gulyás Balázs szervező a
tér középső részét megtöltő néhány ezres
tömeg előtt felidézte, hogy a demonstrációk hatására a hatalom már számos
ponton meghátrált. Hammer Ferenc médiakutató, az Oktatási Hálózat tagja arról beszélt, hogy minden demokratikus
erőnek csak az az egy gondolat járhat a
fejében: miként lehet megszabadulni a
Fidesz-kormánytól.
Október óta folynak tüntetések Magyarországon. Többségüket a liberális pártok
és erők szervezik. A tüntetések szereplői
ismertek, ugyanazok, akik eddig is hirdették a liberális kapitalizmus eszméit. Nem
a sokmillió szegény, elkeseredett, nehéz
sorban élő ember gondjaiért küzdenek,
hanem saját magukat akarják a hatalomba
visszahozni. Nem a bajok lényegét, a pénz
uralmát, a kapitalizmust akarják megváltoztatni, hanem az egyik tőkés kormány
helyett egy másik tőkés kormányt akarnak
hozni. Az EU iránt kötelezik el magukat,
miközben tudjuk, hogy az EU nem oldja
meg a gondjainkat. A tőke korlátozására
van szükség, olyan kormányra, amely hajlandó megadóztatni a milliárdosokat.

NEM KÉRJÜK VONÁT!
Vona Gábor, a Jobbik elnöke szerint le kell váltani az elmúlt 25 évet.
Az elmúlt 25 évre van egy rövid szó: kapitalizmus. Azért
kapitalizmus, mert előtte szocializmus volt. Ha le akarjuk váltani az
elmúlt 25 évet, akkor a kapitalizmust kell leváltani. Ez azt jelentené,
hogy társadalmi tulajdonba kell venni a gyárakat, a bankokat,
a politikai hatalmat a dolgozók kezébe kell adni. Ezt akarja a
Jobbik? Természetesen, nem! A Jobbik nem akarja leváltani a tőkés
rendszert. A Jobbik jól érzi magát a kapitalizmusban. A Jobbiknak a
más rendszer azt jelenti, hogy ő akar beülni a hatalomba. Neki csak
az kell, hogy Vona üljön Orbán helyébe. Köszönjük, nem kérjük!
Őt sem!
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KIKET VÁLASSZUNK A PÁRT
VEZETŐINEK?
Ezekben a hetekben választják meg a Munkáspárt helyi
szintű vezetőit. Elkezdődnek a megyei és budapesti összevont
tagsági értekezletek, ahol a párt megyei és budapesti elnökeit
és elnökségeit kell megválasztani. Kiket is válasszunk meg
vezetőinknek?
A Munkáspárt a 26. kongresszusra világos célkitűzéssel
megy. Célunk, hogy a Munkáspárt legyen aktív szereplője
a belpolitikai harcnak, legyen képes gyors elemzésre, gyors
reakcióra és gyors akcióra. Célunk, hogy a Munkáspárt
2018-ra legyen politikailag és szervezetileg jelen mind a 106
egyéni országgyűlési választókerületben, és rendelkezzék
képviselőjelölttel.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján tudjuk azt is, hogy ez
nehéz feladat, de a párt erőinek koncentrált felhasználásával
megoldható. Az erőket mind országos, mind megyei szinten
koncentrálni kell. A párt megyei és budapesti elnökségei
jelentik azt az irányító központot, melyeknek ezt a munkát el
kell végezniük.
Kiket is válasszunk a párt vezetőinek?
Mindenekelőtt tartsuk szem előtt, hogy elnökségekre,
vezetőségekre, kollektív irányító szervekre van szükség.
Mindenütt hiányoznak a káderek, ezért általában két hibát
követünk el. Választunk egy-két embert, és ráfogjuk, hogy ők
a megyei elnökség. A másik hiba az, ha szinte minden járási,
városi szervezet emberét beválasztjuk a megyei vezetésbe,
mondván, hogy mindenki legyen ott.
A megyei és budapesti vezetőségbe olyan elvtársak kellenek,
akik értik a fenti feladatot, és akik akarnak és tudnak is dolgozni
ennek érdekében. Ez az első szempont.
A második szempont, hogy az egyes választókerületeknek
legyenek felelősei, és ők kerüljenek be az elnökségekbe.

Ily módon lehetővé válik, hogy együtt tervezzék meg a
munkát, együtt döntsenek a párt emberi és anyagi erőinek
felhasználásáról.
A harmadik szempont, hogy vonjuk be középkorú és fiatal
tagjainkat. Természetesen nem mindenkit, és nem egyszerre.
Azokat, akiket már megismertünk, már kipróbáltuk őket a választási munkában. Azokat, akik ezt tudják is vállalni. Nem kell
feltétlenül reszortot adni a bevont fiatal és középkorú elvtársainknak. A lényeg az, hogy megtanulják, miként működik egy
pártelnökség, hogyan üléseznek, miként készítik el a döntéseket. Érezzék meg, hogy a döntésben való részvétel felelősség is.
A negyedik szempont sem egészen új. Jó, ha a vezetésben
benne van a pártgazdasági felelős. Mindenütt vannak
elvtársainak, akik a pénzügyekkel foglalkoznak. Mi a
pénzügyes feladata? Szedje be rendszeresen a tagdíjakat! Tartsa
nyilván a befizetéséket, és szóljon azoknak, akik nem fizetnek!
A pénzügyes a megyei és budapesti elnök egyik legfontosabb
segítsége. Tőle is függ, hogy legyen pontos tagnyilvántartás,
és mindenki be is fizesse a tagdíjat. A jó nyilvántartás, a
tagsággal való rendszeres kapcsolat azt eredményezi, hogy nő
a tagdíjbevétel. Ahol nem tudják pontosan, hogy hol és hányan
vannak tagjaink, ahol nem keresik meg a tagságot havonta, ott
csökken a tagdíjbevétel is.
Ha bejön a pénz, akkor a megyei és budapesti elnökségnek
közösen kell dönteni arról, hogy mire használják fel ezt a pénzt.
Célszerű a pénzt a párt stratégia céljainak megvalósítására
fordítani, így pártépítésre, az aktivistáink utaztatására, technikai
fejlesztésre.
A következő hetekben megválasztjuk megyei és budapesti
vezetőinket. Válasszunk okosan, jól, döntésünk segítse a párt
további erősödését!

A Szabadság a Te újságod!
Vásárold, terjeszd, támogasd!
Mi megírjuk azt, amit mások elhallgatnak!
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HA MINŐSÉGI A ZAB,
JÓL MEGY A SZEKÉR IS…
Kongresszusi időszakban a pártok
általában befelé fordulnak. A szervezetek
igyekeznek – több, avagy kevesebb
– tisztességgel beszámolni az elmúlt
időszak munkájáról, jobb esetben
sikeredik egy munkaorientált vezetőséget
választani. Lehet így is csinálni.
Meg lehet úgy is, ahogy a 26.
kongresszus „előestéjén” folyik a munka.
Természetesen senki nem kért, és
nem is kapott felmentést a Szervezeti
Szabályzat adta kötelezettség alól. Az
új elem, hogy nincs befelé fordulás.
Rájöttünk,
hogy
a
társadalom
folyamataiban való részvétel mellett is fel
lehet a kongresszusra készülni. Sőt, így
lehet a legjobban felkészülni.
Legutóbb a Szabó Ervin Akadémián
hangzott el, az élő párt, az élő szervezet
viszi előbbre a dolgainkat. És láss csodát,
kiderült: a társadalmi közéletben való
küzdelem és az elméleti felkészülés a mi
pártunkban is teret nyert, sőt, mi több,
beépülőben van a gondolkodásunkba.
Teret nyert, mert mertünk dönteni.
Megcéloztuk, és neki is veselkedtünk,
hogy ahol lehet, vegyünk részt időközi
országgyűlési
és
önkormányzati
képviselő, illetve polgármester választáson. Egyértelmű cél a jelöltállítás,
hídfőállás kialakítása a jövő céljai
érdekében.
Borsod, Budapest, Fejér megye, Pest
megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye már bele
is állt a küzdelembe.
Ismert, hogy a párt Veszprémben
már a választást várja. Kampányolunk
ezerrel. Szentpáli Kolos tisztességgel
képviseli a párt politikáját, megküzd a
párt számára minden egyes szavazóért.
Még szusszanni se volt időnk, és már a
Nemzeti Választási Bizottság honlapján
olvasható, a Munkáspárt jelöltet kíván
állítani a tapolcai választáson. Ismét egy
fiatallal rukkolunk elő: Filemon Kristóf
egyetemista már készül a jelöltségre.
A
munka
izgalmasan
folyik
országszerte. Karcagon órák alatt
összegyűjtötték Nagy József részére a
szükséges mennyiségű ajánlást. Most
Újpesten, ugyancsak egy önkormányzati
választókerületben, Janoviczki Imréné,

KAJLI BÉLA BUDAPESTI ELNÖK FELSZÓLAL A 7. RÉGIÓ TAGGYŰLÉSÉN
Klaudia újrázásra készül. Pasku Károly
Porcsalmáról átruccan – lévén az ő
országgyűlési
választókerületének
területén írtak ki választást – Urára egy
polgármesteri jelöltség érdekében. Nem
adják alább a borsodiak sem. Berentén
is megcélzunk egy polgármesterjelöltséget. Élni kell és élni is fogunk
minden lehetőséggel. Sokan értik, hogy
a karosszék melege és magánya nem
hoz, és nem is hozhat eredményt. Siker,
ismertség, elfogadottság csak tartalmas
munkával fog realizálódni. Lám, igaz a
mondás, van jó zabunk, megy is rendesen
ez a szekér…
Ezek a gondolatok jöttek le a budapesti
régiók taggyűlésein is. A kongresszusi
felkészülés során, Csepelen, Kőbányán,
Zuglóban,
Hegyvidéken,
Óbudán
és Újbudán egybehangzó volt az a
vélemény, hogy Budapesten egy-egy
feladat sikeréért az erőket koncentrálni
kell. Ez hozta a veszprémi sikert, és a
megyeiekkel, ezzel a szellemiséggel
készülnek Tapolcára. Elfogadottá vált
a személyi adatlapok rendezésének
szükségessége, a tagfelvétel igényessé
tételének kialakítási szándéka. Kőbányán
és Zuglóban egybevágóan fogalmazódott
meg, hogy egy-egy kerület előtérbe tolása

– mert eddig ezzel megelégedtek - ma
már kevés. Ki kell alakítani a politikai
jelenlétet, a XVI. kerületben éppen úgy,
mint a XVII., XVIII. kerületben. A
taggyűléseken elhangzott, 2018 sikeréért
a munkát ma kell megkezdeni. A hetes
és nyolcas régióban egyöntetű volt a
vélemény, hogy a térség aktivizálásával
2019-ben az önkormányzatokban politikai
jelenlétet kell szerezni. A párttagok
maguk mondták: „Az eredmény magától
nem fog jönni. Folytatni kell a rendszeres
kitelepülést, ott kell lenni minden
választásnál, szorgalmazni kell „A
Szabadság” olvasótáborának bővítését”.
Budapest régióiban – az eddig
lezajlott taggyűléseken – többek között a
szervezet elnökeivé választották Balogh
Imrét, Farkas Ferencet, Flégel Tamást,
Koch Jánost, Kőszeginé Benedek Annát,
Mészáros Györgyöt.
Számukra Nagy Attila, az Elnökség
tagja, Nógrád megye elnöke adott
útravalót: „Budapestnek nagyon kell
küzdeni, mert ha itt jól mennek a dolgok,
a párt sikeressége országos kihatással
bír! Figyeljetek, pestiek, a vidék bizalma
maximális! Ennek meg kell felelni!
Közös erővel, közös gondolkodással,
közös áldozatvállalással.”
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26. KONGRESSZUS:
GONDOLKODJUNK KÖZÖSEN!
Az idén március 28-án ül össze a Munkáspárt 26. kongresszusa. Elemeznünk kell az elmúlt négy év nemzetközi fejleményeit,
a hazai helyzetet, fel kell mérnünk a párt helyzetét. És ami a legfontosabb: döntenünk kell arról, hogy merre és hogyan
haladunk a jövőben. Az alapszervezeti beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlések már javában folynak, és februárban
megkezdődnek a megyei értekezletek is. Elindult tehát a közös gondolkodás. Korábbi számunktól kedve közreadjuk
a közös gondolkodás főbb eredményeit, ismertetjük a készülő kongresszusi dokumentumokat. Tudjunk minél többet
környezetünkről, döntsünk jól a jövőnkről! Mostani és következő számunkban a Központi Bizottság készülő beszámolójának
a Munkáspárttal foglalkozó részét ismertetjük.
A MUNKÁSPÁRTRÓL SZERETETTEL, DE ŐSZINTÉN
A 23. kongresszuson nagyon őszintén azt mondtuk
egymásnak: vagy változtatunk munkánkon, életünkön, vagy
a párt meghal. Magának a Munkáspártnak is alkalmazkodnia
kell az új feladatokhoz, meg kell tanulnia az új módszereket.
A veszély nem múlt el teljesen, de alapvetően új folyamatokat
indítottunk el.
Először is, az elmúlt négy év akciói, és különösen a
2014. évi választások megmutatták, hogy a Munkáspárt
képes meglévő erőit koncentrálni, jól megszervezni, és
kemény, fegyelmezett munkával tényleges eredményt elérni.
A Munkáspárt minden nehézsége ellenére él és dolgozik. Nem
vagyunk erősek, de erősebbek és szervezettebbek vagyunk,
mint korábban, és erősebbek és szervezettebbek vagyunk, mint
minden más magát baloldalinak nevező csoportosulás.
Másodszor, fenntartottuk a párt anyagi működését. Kevés
pénzünk van, de nincsenek tartozásaink, nem adósodtunk el.
A mai világban ez érték.
Harmadszor, kidolgoztuk a Munkáspárt Új Programját.
A program közös munkánk eredményre, szellemi terméke. Aki
nem kapitalizmusban gondolkodik, annak tetszik ez a program.
Méltóságteljesen ünnepeltük meg Kádár János születésének
100. évfordulóját, ami hozzájárult a szocialista múlt korszerű
értékeléséhez.
Negyedszer, megteremtettük a Szabó Ervin Akadémiát.
1989 óta ez az első működő pártiskola, és egyben
kádertartalékaink építésének fontos fóruma.
Ötödször, számtalan akciót folytattunk. Megyünk az
utcára, terjesztjük A Szabadságot. A Szabadság jó, olvasmányos
újság lett. Az Interneten elkezdtük a Napi hírek rovatot. A
látogatók száma megsokszorozódott.
A LEGERŐSEBB PARLAMENTEN KÍVÜLI PÁRT
A Munkáspárt a 2014. évi parlamenti választásokon 28 ezer
listás szavazatot, közel hatszor több szavazatott kapott, mint
2010-ben, és többet, mint 2006-ban, és nagyjából annyit, mint a
2009-es EP-választáson. A listás szavazatokat tekintve az ötödik
legnagyobb párt vagyunk, a legnagyobb a parlamenten kívül.
Kicserélődik a Munkáspárt szavazóbázisa, egyre több
fiatal jelenik meg. Szavazóink között erőteljesen jelen vannak
a 40-es, 50-es éveikben járók. Az idősek helyébe fiatalabbak
léptek. A munkáspárti jelöltek egyharmada fiatal és új
személyiség volt.

THÜRMER GYULA
Nagy eredmény, hogy a Munkáspárt ezen a választáson
használta először az Internet adta lehetőségeket. Több mint
egymillió ember látta filmjeinket a Youtube-on, és 4 millió
lehívás volt a Facebook oldalakon. Sokszorosára nőtt a like-ok
száma.
Az önkormányzati választásokon a választók 55,74
százaléka otthon maradt. Az emberek engedték, hogy induljunk,
nekünk adták az ajánlásukat, és 21 ezren ránk is szavaztak. Ez
duplája annak, amit négy éve kaptunk. Borsodbótán újra Gulyás
János a polgármester, az egyetlen munkáspárti az országban.
Kötegyánban ismét bejutott Szőke János, Magyarcsanádon Popa
György.
Pusztaföldváron Gál Ferenc nem lett polgármester, de 16,42
százalékot kapott. Négy éve 5,43 százalékot szerzett. Budapesten
négy éve nem volt polgármester-jelöltünk. Most Kőbányán
Kerezsi László 1,14 százalékot kapott, Csepelen Kőszeginé
Benedek Anna 1,35-öt. Tahitótfaluban sohasem volt jelöltünk,
most Pálmai Ferenc szinte saját erejéből 1,77 százalékot ért el.
Négy éve Miskolcon sem volt polgármester-jelöltünk, most
heteken át lehetett Kovács István arcát látni és programját hallani.
Tiszaújvárosban Budai Ferenc több szavazatot szerzett, mint
négy éve a jelöltünk. Debrecenben nem volt jelöltünk korábban,
most a 34 éves gépkocsivezető, Varga Imre 0,86 százalékot tudhat
a magáénak. Szolnokon sem indult polgármester-jelölt négy éve,
most a 19 éves egyetemista, Turi Kristóf 1,07 százalékot kapott.
Van, ahol oda kell figyelni a történtekre. Ózdon kevesebb
szavazatot kaptunk, mint négy éve. Ez igaz Salgótarjánra is,
bár a lényeg itt is az, hogy volt jelöltünk. Jó dolog, hogy volt
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megyei listánk Nógrád, Szolnok és Fejér megyében, de nem
tudtunk visszakerülni a közgyűlésekbe. Lehetett volna akár 30
ezer szavazatnál többünk is, ha Budapesten van főpolgármesterjelöltünk, ha Békésben, Borsodban, Csongrádban összejön a
lista.
Az igazi eredményünk az, hogy számos új és fiatal jelöltet
találtunk, akik a mi színeinkben indultak. Slakta Norbert
Csepelen, Juhász Katalin Abádszalókon, Nagy Ádám Rajkán,
Milkovics Attila Győrben, Dobány László és felesége
Debrecenben, Juhász Gáborné Drégelypalánkon, Berki
Krisztián Varsányban, Urbán Renáta Romhányban. Porcsalmán
Pásku Károly megduplázta a szavazatait.
A 2014. évi választások óta két helyen volt időközi
parlamenti választás. A Munkáspárt Újpesten is, Veszprémben
is állított jelöltet, ráadásul két fiatalt. Újpesten Janoviczki
Imréné, Klaudia a Munkáspárt jelöltje 86 szavazattal, azaz 0,33
százalékkal alacsony részvételi arány mellett 13 jelölt közül a 6.
helyen végzett, ami szép teljesítmény. Veszprémben Szentpáli
Kolos indul a február 22-i választásokon. Mindkét választás 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.
ÚJ PROGRAM: KAPITALIZMUS HELYETT ÚJ
KÖZÖSSÉGI TÁRSADALMAT!
A Munkáspárt Új Programjának elfogadása fontos esemény volt
a párt politikai és szellemi életében. Intenzívebbé tette a párton
belüli ideológiai munkát, a közös gondolkodást.
Az új program szellemében a Munkáspárt fontos kérdésekről
adott ki elvi, politikai értékelést. 2011-ben átfogó értékelés
készült a Munka Törvénykönyve kormányzati tervezetéről,
továbbá a nyugdíjrendszerről. Ugyancsak 2011-ben az oktatási
reformokról készült részletes anyag. Állásfoglalást adtunk
ki Trianonról és a kormány politikájáról. Az egészségügyi
törvényekkel kapcsolatban állásfoglalást adtunk ki, és több
akcióra került sor.
2012-ben elemeztük az új választási törvényt és a Munkáspárt
lehetőségeit. 2012-ben, a Kádár-centenárium alkalmából átfogó
értékelést fogadtunk el Kádár János történelmi szerepéről.
2014-ben az első világháború 100. évfordulója kapcsán a
háború és béke kérdéseiről készült állásfoglalás.
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BUDAI FERENC MEGYEI-, FÜLÖP JÓZSEFNÉ MISKOLCI ELNÖK
SZABÓ ERVIN AKADÉMIA
2011. szeptemberében indult el a Szabó Ervin Akadémia.
Jelenleg a negyedik tanév folyik. Négy év alatt eddig 15 ülésre
került sor, átlag 80-90 résztvevővel. Az ülésekre nagyon fontos
témákban értékes elemzések és más írások születtek. Ezek az
Interneten is hozzáférhetőek.
A témák között szerepelt a Munkáspárt stratégiája és taktikája,
a Munkáspárt gazdaságpolitikája, a belpolitikai helyzet
elemzése. Fontos és új téma volt a humán szféra, a Munkáspárt
és az ember, a Munkáspárt humánpolitikája, továbbá a fiatalok
és a közösségi társadalom viszonya. Első ízben elemeztük
ilyen fórumon a kínai sajátosságú szocializmus kérdéseit. Több
alkalommal foglalkoztunk a pártépítés problémáival. A SZEAK
2014-ben a választási felkészítés fő intézménye is volt.
A SZEAK létrehozása nagy lépés volt a szervezett pártoktatás
megteremtésében. Kialakításában és működtetésében fontos
szerepe van Hajdu Józsefnek, a SZEAK vezetőjének, Urbán
Istvánnénak, a Kabinet Iroda vezetőjének. Sikerült magas
elméleti szintet és gyakorlati hasznosíthatóságot biztosítani.
Tudjuk, hogy fejlesztenünk kell a beiskolázás céltudatosságát,
a hallgatók részvételi arányának emelését az üléseken, és
ismételten fel kell hívnunk a figyelmet az írásos anyagok
hasznosítására. A SZEAK sikeres, s azért gondolkodunk
közösen, hogy tudjuk, mi a dolgunk.
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OBAMA FEGYVERZI FEL A KIJEVI VEZETÉST
MILLIÁRDOKAT KERESHETNEK A
POLGÁRHÁBORÚN AZ AMERIKAI CÉGEK

„Munkáspárt: Az ukrán vezetés biztatást kapott az
USA és az EU vezetésétől, hogy fegyveres erővel
számolja fel a kelet-ukrajnai területek ellenállását.
A NATO elvben engedélyezte fegyverek szállítását
is. Az USA pedig ellátja támadó fegyverekkel az
ukrán kormányt. A fegyveres konfliktus fokozódása
és a NATO egyre közelebb kerülése nyilván
kiváltja Oroszország válaszlépéseit. Az USA és
szövetségesei Európát egyre közelebb viszik egy
európai háborúhoz.”

Az amerikai kormány Javelin típusú tankelhárító rakéták, kézi
lőfegyverek és lőszer Ukrajnába szállítását mérlegeli – írta a
The Wall Street Journal meg nem nevezett hivatalos forrásokra
hivatkozva. A Pentagon már régóta javasolja, hogy hivatalosan
is – nyílt titok, hogy más utakon már érkezett amerikai „kérésre” fegyver és zsoldos Ukrajnában - „halált okozó eszközök”
kerüljenek az ukrán kormányerőknek nyújtott amerikai támogatásba. John Kerry külügyminiszter csütörtökön Kijevben már
a részletekről tárgyalt. A New York Times-t úgy tájékoztatták,
hogy a kézifegyverek és a tankelhárító eszközök mellett felderítő drónok Ukrajnában küldésének lehetősége is felmerült.
Obama a fegyverszállítások lehetőségét a döntést megelőzően
meg kívánja vitatni az európai vezetőkkel, így Angela Merkel

német kancellárral is, aki jövő hétfőn a Fehér Ház vendége lesz, és
aki Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel egybehangzóan
kijelentette, hogy nem kíván fegyvert szállíttatni Ukrajnába.
Közben a közel-keleti és az ukrajnai új biztonsági kihívásokra
hivatkozva az Obama-kormány azt javasolta, hogy 534 milliárd
dollárra emeljék fel a Pentagon 2016-os alapköltségvetését,
eltörölve a 2011-es kétpárti automatikus deficitcsökkentési
kompromisszumban rögzített 499 milliárd dolláros felső határt.
A védelmi tárca alapköltségvetésén és a háborús finanszírozási
kéréseken felül Washington további 27 milliárd dollárt irányozna
elő más minisztériumok ugyancsak védelmi rendeltetésű
kiadásaira, például az energiaügyi minisztériumnak a nukleáris
fegyverekkel kapcsolatos költségeire.

McCAIN SZERINT SÖPREDÉK, AKI A BÉKÉÉRT TÜNTET
„Alja söpredéknek” minősített és kivezettetett a teremből John
McCain, az amerikai szenátus katonai bizottságának elnöke
egy tüntetőt, aki társaival megzavarta az általa vezetett testület
munkáját. A bizottság Henry Kissinger, Madeleine Albright és
George Shultz volt külügyminiszterek meghallgatására készült,
amikor a Code Pink békemozgalom tagjai akcióba lendültek.
Bilincset és transzparenseket a magasba tartva körülvették
a 91 éves Kissingert, „háborús bűnösnek” nevezték, és a
letartóztatását követelték. „Már sok éve tagja vagyok ennek
a bizottságnak, de még sohasem láttam ilyen gyalázatos,
felháborító és aljas dolgot, mint ez a demonstráció, ami az előbb
itt lezajlott” - jelentette ki a bizottsági elnök, mikor a tüntetők
újból elfoglalták helyüket a teremben. Egyikőjük azonban
folytatta az ülés zavarását, ezért őt kivezették a teremből.
McCain „alja söpredéknek” nevezte a távozóban lévő aktivistát
és felszólította, hogy hordja el magát. Ezt követően a szenátor
bocsánatot kért Kissingertől a bizottság tagjai nevében, amiért
ilyen „gyalázatos magatartás” irányult ellene, „aki legkiválóbb
módon szolgálta hazáját”.
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FIDEL CASTRO JÓL VAN
Friss fényképeket közölt a kubai
média hétfőn Fidel Castroról, akinek
egészségi állapotáról tavaly év végétől
vészjósló híresztelések is feltűntek
az Interneten. A kubai forradalom 88
éves vezetőjéről tavaly nyár óta nem
tettek közzé fényképeket, és több mint
egy éve személyesen sem mutatkozott
nyilvánosan.
A most közölt fotók a hivatalos
Granma napilap és más sajtóorgánumok
szerint január 23-án készültek Fidelről,
aki az Egyetemi Hallgatók Szövetségének
vezetőjével, Randy Perdomo Garcíával
látható.
Castro állapotának súlyosbodásáról
a közösségi oldalakon és más
fórumokon azután terjedtek el híresztelések, hogy személyesen nem

FIDEL CASTRO A FELESÉGE, DALIA SOTO DEL VALLE TÁRSASÁGÁBAN RANDY PERDOMO
GARCÍÁT, A HAVANNAI EGYETEMI HALLGATÓK SZÖVETSÉGÉNEK VEZETŐJÉT FOGADJA
HAVANNÁBAN

KUBA: AMERIKA ADJA VISSZA GUANTÁNAMÓT!
A guantánamói amerikai haditengerészeti bázis visszaadását, az országra több mint
ötven éve kivetett kereskedelmi embargó teljes feloldását és kártérítést követelt
az Egyesült Államoktól Raúl Castro kubai elnök annak előfeltételeként, hogy a
két ország normalizálja kapcsolatát. „Amíg ezeket a problémákat nem rendezzük,
a diplomáciai közeledésnek semmi értelme” – mondta Raúl Castro. Egyúttal azt
követelte, hogy az Egyesült Államok szüntesse be a Castro-rezsimet bíráló tévéés rádióadások sugárzását. Kuba nem hajlandó elfogadni semmilyen beavatkozást
Kuba belügyeibe, nem hajlandó lemondani a szocializmusról. Kuba követeli a kubai
területen lévő Guantánamo visszaadását, mely még a 20. század elején került egy
olyan szerződés alapján az USA-hoz, amit az amerikaiak ráerőszakoltak a kubaiakra.
És milyen normalizálásról lehetne szó akkor, ha az USA folytatja a Kuba elleni
blokádot? Kubának igaza van. Kitartást és erőt a küzdelemhez!

reagált az amerikai-kubai kapcsolatok javulásáról tett decemberi
bejelentésekre, és az Egyesült Államok ban szabadon engedett kubai
ügynökök hazatérésére sem.
Fidel csak január végén, a Hallgatói
Szövetségnek írt levelében tett utalást a
témára, leszögezve, hogy ő maga egy szót
sem váltott egyetlen amerikai illetékessel
sem.
A Granma most „Fidel, az egyedülálló”
címmel közölte a fotókat, a cikkben
néhány beszélgetésrészlet is olvasható,
ezek egyikében Castro kijelentette, hogy
jól van.

MORALES FEJET HAJTOTT AZ INKÁK ELŐTT
Inka vezérnek öltözött első, nem hivatalos beiktatási
ceremóniáján Evo Morales bolíviai elnök. Morales, aki
hivatalosan csütörtökön kezdte meg harmadik elnöki
ciklusát, az inka napistent ábrázoló, vikunyagyapjúból
készült aranyozott tunikát viselt a szerdai indián rituálén.
A ceremóniát a La Paztól mintegy 70 kilométerre fekvő
Tiahuanaco városában rendezték meg, amelynek területén
ősi hatalmi központ működött az Inka Birodalom előtti
időkben.
A Kuba szövetségesének számító, határozottan baloldali
Morales első és második elnöki megbízatását is ugyanitt,
hasonló, szimbolikusnak szánt ünnepséggel kezdte, hogy
jelezze, az Andokban élő indián népek elnökének tekinti
magát. „Ma megerősítjük identitásunkat és demokratikus,
illetve kulturális forradalmunkat” - mondta az elnök a
ceremónián, amelyen ajmara indián papok is részt vettek.

Morales 2006 óta tölti be tisztségét, ő a dél-amerikai ország
első indián származású elnöke. A politikus rendkívül nagy
népszerűségnek örvend az ország lakosságának majdnem
kétharmadát alkotó őslakosok körében. Harmadik elnöki
ciklusának lejártával Morales lesz az ország leghosszabb
ideig hatalmon lévő vezetője.
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MEGHÍVÓ
A Magyar Munkáspárt
Budapesti Elnöksége
Budapest Felszabadulásának 70. évfordulója alkalmából
a Szabadság téri Szovjet Hősi Emlékműnél
2015. február 13-án, pénteken 15 órai kezdettel
megemlékezést és koszorúzást tart.

A megemlékezést követően a Fiumei úti sírkert
Szovjet Hősi Halottak parcellájában mozgalmi sétát tartunk.
Találkozás:
2015. február 13-án 16 órakor a Fiumei úti Sírkert főbejáratánál.
Kérjük, egy szál virágot hozzál magaddal.
Minden érdeklődőt szeretettel vár:
A Munkáspárt Budapesti Elnöksége
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