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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
VESZPRÉM, AVAGY MI LESZ
VELED, MAGYAR KAPITALIZMUS?
A lényeggel kezdem. Veszprémben sikeres
volt a Munkáspárt. Nem, nem győztük le
a nagy pártokat. Önmagunkat győztük le.
Önmagunk gondjait, nehézségeit, saját kishitűségünket. Ismét megtapasztaltuk, hogy
sok mindenre képesek vagyunk, ha erőinket összeadjuk, és fegyelmezetten küzdünk. Képesek voltunk újabb fiatal jelölttel
meglepni a világot. Képesek voltunk saját
erőkkel összegyűjteni az ajánlásokat. Képesek voltunk Kész Zoltánnak az embereket megtévesztő nyilatkozatait a választási
szervek előtt leleplezni, és igazunkat megvédeni. Képesek voltunk sok emberhez eljutni. Többen vagyunk egyetemisták, akik
a Munkáspárttal rokonszenvezünk, mondta egy fiatalember Veszprémben. Most csak
azért nem szavazunk a Munkáspártra, mert
a Fideszes kétharmadot akarjuk megdönteni. De legközelebb… Nos, számíthattunk
reálisan ennél többre? Nyilvánvalóan nem.
Köszönet mindenkinek, Szentpáli Kolosnak, aki nagyszerűen helytállt, és a veszprémi csata minden hősének Budapestről,
Fejér és Pest megyéből.
Veszprémben a Fidesz elveszített egy
mandátumot. Ennyi történt. A Fidesz-kormány nem omlott össze, a szocliberális ellenzék nem lett se okosabb, se vonzóbb, s
megmaradt a magyar kapitalizmus is. Fontos ezt tudni, és a világ minden kincséért se
higgyük el a szocliberális ellenzéknek, hogy
megkezdődött a visszaszámlálás, és pillanatokon belül előrehozott választások lesznek.
Előrehozott választások nem lesznek.
Ahhoz nagyon mély politikai válság kellene, az pedig nincs. A Fidesz és szövetségesei képesek kézben tartani a hatalmat és
fenntartani a belpolitikai stabilitást. Merkel
kancellárt nyilván ezzel nyugtatta meg a
magyar miniszterelnök. Merkel pedig nyil-
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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.
ván ezért nem is találkozott a szocliberális
ellenzékkel. Mert ugye, lehet, hogy a kancellár ugyanazt gondolja az illiberális demokráciáról, mint a magyar ellenzék, de a
tőkés rendszer biztosítéka egyelőre a Fidesz
és maga a miniszterelnök.
És még valami nincs. Nincsenek sztrájkok. A dolgozók nem mennek az utcára.
Az úgy nevezett civilszervezetek pitiáner
ügyekkel, jórészt a saját barátaik fájdalmaival foglalkoznak, és nem a tömegek
gondjaival. Sok mindenkinek nem tetszik a
mostani kormány, sőt egyre többen szidják
magát a kapitalizmust. Erjed a társadalom.
Erjed, de a must még nem erjedt borrá.Veszprém azért megmutatta, hogy nincs
minden rendjén. Nem jó az, ha a választók
55 százaléka nem megy el szavazni, mert
úgy érzi, hogy minden mindegy. Nem jó az,
ha az emberek úgy érzik: itt mindent nélkülük döntenek el. Nem jó az, hogy az ország
fejlődését, sikereit csak kevesen érzékelik,
s nyilván azért van ez így, mert a többségnek oly kevés jut belőle. És végképpen
nem jó az, ha az emberek félnek. Félnek az
újabb viharos változásoktól, az állami politika szintjére emelt ötleteléstől. Félnek az
ügyeletes ifjú zseniktől, akik talán nem is
olyan zsenik, de annál éhesebbek.
De higgyék el, az emberek félnek az
úgy nevezett ellenzéktől is. Miért lenne jó
egy milliárdos Gyurcsány, aki EU-színű
gitáron játszik a hívei előtt, és békés rendszerváltást ígér? Miért lenne jó a Jobbik,
amely azt ígéri, hogy „leváltja az elmúlt
25 évet”? Gondolják, hogy bármelyikük
társadalmi tulajdonba venné a gyárakat, a
bankokat, és a politikai hatalmat a dolgozók kezébe adná? Ugye, hogy hihetetlen? A
szocliberális ellenzéknek is, a Jobbiknak is
csak a hatalom kell. Azt pedig egyikük se
tudja, hogy ezzel a hatalommal mit is kellene csinálni.
Miért vagyunk mi fontosak ebben a

képben? Nos, azért, mert mi vagyunk az
egyetlen párt, amely a tőkés rendszer keretein túlmutató megoldásokat kínál. Teljes
foglalkoztatottság nyilván lehetetlen egy
olyan gazdaságban, ahol a tulajdon többsége magánkézben van, és a tőkés cselekedetét nem a társadalom közös érdeke, hanem
az egyéni profitja határozza meg. Nem lehet
megvédeni az egészségügyet és az oktatást
olyan rendszerben, ahol mindent a piac szabályoz. Nem lehet a szegénységet leküzdeni, ha nem veszünk el a szupergazdagoktól,
a milliárdosoktól.
Higgyék el, ezt a Fidesz, vagy pontosabban szólva Orbán Viktor is tudja. Azt
is tudja, hogy a kapitalizmust fenntartani a
kapitalizmus mély válsága közepette csak
rendkívüli eszközökkel lehet. Piacgazdaság
igen, de az államnak befolyásolnia kell a piaci viszonyokat. NATO és EU igen, de közben kis hidakat kell építeni kelet felé. Mármár szinte munkáspárti program! De itt van
a választóvíz. Ha tovább megy, előbb-utóbb
nem kerülheti meg azt, hogy megadóztassa
a szupergazdagokat, a milliárdosokat. Az
EU-ban és a NATO-ban pedig nemet kellene mondani egy sor dologra. Ez viszont a
tőkés rendszer alapkérdéseit súrolja, és erre
egy polgári kormány sem vállalkozik.
A mi dolgunk megmutatni a dolgozó
embereknek, hogy a gondjaikra átfogó és
tartós megoldás nincs a tőkés rendszerben.
A kormány a rezsicsökkentéstől kezdve
a devizakárosultak ügyének rendezéséig
ténylegesen ad valamit az embereknek,
illetve egyre tovább megy az állam szerepének növelésében, de nem lépi át a tőkés
rend határait. A szocliberális ellenzék eleve istenkáromlásnak véli a piac uralmának
megkérdőjelezését.
Átfogó és tartós megoldást a Munkáspárt kínál. Ha a dolgozó emberek ülnek a
parlamentben, saját maguk érdekében oszthatják el az ország pénzét. Ha a gyárak, a
bankok többsége a közösség, a társadalom
tulajdonában van, a gazdaság fejlődését
nem a piac öntörvényei, hanem az emberek szükségletei határozzák meg. Ha nem a
pénz, nem a profit lesz a döntő, akkor végre
törődhetünk a legfontosabbal, az emberrel.
Miért lenne ez rossz?
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Két csodálatos érv hangzott el egy beszélgetésen az Országos
Roma Önkormányzat által futtatott Út a munka világába projekt
menedzsereitől arra a kérdésre, hogy miért van szüksége egy,
a romák foglalkoztatását segítő programnak egy drága, budai,
Gellérthegy utcai irodára, amit egyes számítások szerint 300
millióért, mai elmondásuk szerint 205 millióért vásároltak.
Munkáspárt: Jó érv a presztízs és a közelség, de a problémák
megoldásának kevéssé alternatívái. Amikor a romáknak
nem csak, hogy napi gondjai vannak, de sokan kilátástalan
körülmények között élnek, „árnyalatnyit” visszatetsző,
hogy a megkapott százmilliókból erre költenek – mondjuk
a biztosítható napi tej és kenyér helyett. Nem a romákkal,
a rendszerrel van a baj, elmondtuk már sokszor. Munkát,
lakhatást, elérhető egészségügyet és oktatást kell számukra
is biztosítani – egyszer már egész jól működött. Értékes,
megbecsült, hasznos tagjai tudnak lenni a társadalomnak. A
kapitalista „szervezetek” nem ezt akarják alátámasztani. Úgy
látszik: egyik sem.
2. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyrt. értékpapírjainak és
pénzeszközeinek túlnyomó részét a Buda-Cash Zrt.-nél tartja,
ezekhez a brókerház működésének felfüggesztése miatt
jelenleg nem fér hozzá - tájékoztatott a társaság a Budapesti
Értéktőzsde. A Norbi Update Lowcarb Nyrt. azt közölte, hogy
a szakjogászok szerint a részvényeik biztonságban vannak.
Munkáspárt: Amennyiben a Norbi Update Lowcarb Nyrt.
jogászai azt mondják, hogy nincs miért izgulni, nos, ott akkor
a lopásnak sincs semmi értelmezhető nyoma. Ettől függetlenül
a Buda-Cash-t minden létező szervezet letiltotta, vizsgálat
alá vonta, kivételesen talán a működését is megvizsgálja. A
bulvár-rész nem érdekes. Ki fog rosszul járni? Hát persze, hogy
megint a kisrészvényes. Van pár forintunk, jó befektetésnek
tűnik. Aztán úsztatja a kapitalista a semmibe.
3. A Metrónál felvetették: lehet, hogy rájuk nem is vonatkozik
a multikra vonatkozó korlátozás. Az áruházlánc vevőinek
jelentős része ugyanis nem egyszerű vásárló, hanem olyan
vállalkozók, akik tovább értékesítik a Metrónál megvett
termékeket.
Munkáspárt: Tudják, van ez így. Van úgy, hogy egyeseknek
sokkal több esik le. Mert a kiskapun is van kiskapu. Eddig
is tudtuk, hogy nem a kis- és középvállalkozókat akarják
felemelni, de a pofátlanságnak is van határa. A Munkáspárt
azért jött létre, hogy ezt ne tehessék a végtelenségig. Amíg mi
vagyunk, lesz, aki a „kisemberek” érdekében is szót emel.
4. Országos szavalással szeretné elérni a Honvédelmi
Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala, hogy
március 15. az összefogás jelképévé váljon.

Munkáspárt: Ez egy nagyon szép gondolat. Egészen biztosan
szükség van Magyarországon a gazdasági válság közepén,
hogy létrejöjjön a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti
Rendezvényszervező Hivatala. Ezen kívül ugyanilyen
praktikus lenne a fölösleges dolgok hivatala, vagy egy
intézmény, ahol senki sem csinál semmit sok pénzért. Vagy
elnézést, van már ilyen?
5. A lengyel elnök támogatja, hogy a nyugati hatalmak ENSZ
zászló alatt katonákat küldjenek Ukrajnába.
Munkáspárt: Jelenleg Lengyelország és a balti államok követelik
leghatározottabban, hogy a NATO adjon meg minden katonai
támogatást Ukrajnának. A lengyel kormány támogatja a
fasiszta szervezetekkel is együttműködő Porosenko elnököt,
kész elősegíteni, hogy Porosenko fegyveres úton nyomja el
Kelet-Ukrajnát. Az ENSZ-katonák küldése Ukrajnába azt
jelentené, hogy hivatalosan is megjelennének az USA és az
USA-val szövetséges országok katonái a térségben, ami nem
csökkentené, hanem ellenkezőleg, növelné a háború veszélyét.
Orbán miniszterelnök ezt a fajta lengyel politikát ellenezte a
múlt héten Varsóban. Kivételesen nincs ellenvetésünk.
6. Andrij Melnyk, Ukrajna berlini nagykövete egy német
televíziós műsorban elismerte, hogy az ukrán fegyveres erők
kötelékében fasiszta szervezetek működnek.
Munkáspárt: Az ukrán hadseregben fasiszták szolgálnak, és
ezt nem is titkolják. A fasiszták jól küzdhetnek a fasiszta,
szélsőséges nacionalista célokért. Az EU és az USA tudja ezt,
de engedik, sőt pénzelik az ukránokat. Azzal nem számolnak,
mi lesz, ha kiengedik a szellemet a palackból.
7. Warlord Rock 2015 elnevezéssel nagyszabású magyar-USA
hadgyakorlat kezdődött. A kormány engedélyezte, a parlamenti
pártok pedig nem ellenezték. Bűnös egységben vannak a
parlamenti pártok. Mindannyian készek kiszolgálni az USA,
a NATO érdekeit, s az sem számít, hogy ez háborúba viheti
Magyarországot.
Munkáspárt: Amíg a magyar társadalom figyelmét lekötik a
veszprémi választások, addig az USA, a NATO csendesen,
de biztosan készül egy eljövendő háborúra. A magyar
kormány, a magyar hadsereg tevékenyen részt vesz ebben. A
parlamenti ellenzéknek pedig egyetlen szava sincs ahhoz, hogy
Magyarország de facto egy háborús felkészülés részese. A
tőkés pártok között - mert ki más lenne a parlamentben - teljes
az egység abban, hogy Magyarország szolgálja ki az USA, a
NATO érdekeit. Mi ezt nagyon nem így gondoljuk.
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MAGYARORSZÁG

EGÉSZSÉGÜGYI TERVEK:
DRÁGÁN ADD AZ ÉLETED!
A kormány széleskörű fejlesztést hirdet az egészségügyben.
Nos, a tervek jól hangzanak. A baj az, hogy hasonlókat
hallottunk már, a végeredmény pedig az, hogy csak az
menjen kórházba, akinek nem drága az élete.
A kormány határozott célja, hogy kiterjeszti és fejleszti a
különböző népegészségügyi szűrőprogramokat és az azokhoz
való hozzáférést – erről az egészségügyért felelős államtitkár
beszélt a kormányszóvivői tájékoztatón hétfőn Budapesten.
Zombor Gábor beszélt arról is, hogy az intézményi
átalakítások során kórházakat nem fognak bezárni. Hozzátette:
az egészségügyi intézmények adósságrendezésére 60 milliárd
forintot szán a kormány, és a március elején létrejövő Állami
Egészségügyi Ellátó Központ áprilistól átveszi a kórházak teljes
adósságát, ezzel az intézmények terhei megszűnnek.
Az államtitkár beszámolt arról is, hogy létrejön a szakorvosképzés központi rendszere, amely intézményi formában a
képzésben, az engedélyezésben, valamint a munkáltatói jogok
területén lát el feladatot. A kormány célja, hogy a szakorvosi
ösztöndíjrendszerből kilépők jövedelme ne csökkenjen. Az államtitkárság bérrendezésről szóló javaslatát március 31-ig kell
a kormány elé terjeszteni – mondta. Kérdésre hozzátette: külön
kell választani a szakorvosok és szakdolgozók életpályamodelljét, hiszen a foglalkoztatási jogviszonyok eltérőek.

Az egészségügy tönkretételét még Bokros Lajos kezdte
1995-ben, amikor fizetőssé tette a fogászatot. Azóta már sok „jó
ötlet” felmerült a hibák okozta károk enyhítésére a vizitdíjtól a
kórházbezárásokig, úgyhogy ma már jó mélyről kell felemelni
az ellátás színvonalát, ha netán valóban javítani akarnak. Az
biztos, hogy rendelettel nem lehet az egészségesen eltöltött évek
számát emelni, mint ahogy egy egészségügyi intézet sem lesz
„jóval kisebb, de hatékonyabb” attól, hogy bejelentik. Ezért
egyelőre továbbra is kételkedünk, de meglátjuk az eredményt.

NYUGDÍJKORHATÁR:
FÉRFIAKNAK 60, NŐKNEK 55!
A Jobbik azt akarja, hogy a férfiak 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba. A Munkáspárt úgy véli, hogy
hiba volt megemelni a nyugdíjba vonulás idejét. A nyugdíjkorhatár a nőknél 55 év, a férfiaknál 60 év legyen!

Országjárásra indul Schneider Tamás, az Országgyűlés
jobbikos alelnöke, és ennek részeként a közeljövőben
Szekszárdra
is
ellátogat
–
közölte
csütörtöki
sajtótájékoztatóján Szabó Balázs, a párt helyi elnöke.

A lakossági fórumon a Jobbik azon törekvésével kapcsolatban
ad majd tájékoztatást az országgyűlési képviselő, hogy a
férfiak is elmehessenek 40 év munkaviszony után nyugdíjba.
Hogy a parlamenti pártok közül miért csak a Jobbik próbálja
enyhíteni az egyébként emelkedő nyugdíjkorhatárt, ezt majd
akkor fogják találgatni a „baloldali” politológusok, amikor
tovább erősödik a Jobbik, és megint nem az MSZP nyer.
Nemrég mondta Lendvai Ildikó, irigyli a Jobbiktól, hogy
fontos szociális kérdések nekik jutnak hamarabb eszükbe.
Mi, a Munkáspárt pedig nem irigylünk senkit, mert
nekünk se nyugdíjkorhatár-emelés, se más népnyúzó
ötletek nem jutnak eszünkbe. Mi nem lejjebb szállítottuk
volna a nyugdíjkorhatárt, hanem meg sem emeltük volna.
A nyugdíjkorhatár a nőknél 55 év, a férfiaknál 60 év legyen!
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MAGYAR VASÚTI ESZKÖZGYÁRTÁST
LEVETETT OSZTRÁK VONATOK HELYETT!

A MÁV használt osztrák vasúti kocsikat vásárol. A vasút fejlesztése most stratégiai ágazattá vált, mivel az EU érdeke
az, hogy az autópályák kiépülése után Magyarország vasúti szempontból is tranzitország legyen. Félő, hogy az erre szánt
sokmilliárdos megrendeléseket megint a külföldiek kapják, és a magyar iparnak csak a morzsák maradnak.
A MÁV-START negyvenkilenc Schlieren Bmpz-l sorozatú
személykocsit és hat Bmpz-f sorozatú kompatibilis vezérlőkocsit
vásárolt az Osztrák Vasúttársaságtól (ÖBB). A kocsikat felújítás
után, tavasztól állítják a miskolci térséget kiszolgáló regionális
és távolsági forgalomba.
A vasútfejlesztés nagyon komoly piac. Miután az európai tőke
igényeinek megfelelően lényegében kiépült a magyar autópályahálózat, amely európai tranzitországgá tette Magyarországot,
most a vasút következik.
A vasúti fejlesztések a 2014-2020-as uniós fejlesztési

időszakban elsőbbséget élveznek, a modernizációra költött összeg
megduplázódik. A 2014-ben indult Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program (IKOP) kerete a hétéves időszakban 1500
milliárd forint lesz, ebből ezermilliárd forintot, a források 75
százalékát vasúti fejlesztésre szánta a kormány.
Az autópálya-építések haszonélvezői külföldi cégek, vagy
velük szoros kapcsolatban álló magyar vállalkozások voltak.
A magyar vasútfejlesztés milliárdjai ismét külföldön fognak
kikötni, ahelyett, hogy a magyar vasúti igények kielégítésére a
magyar ipari és műszaki-tudományos bázist fejlesztenék.

KIN ÉS KINEK SPÓROLUNK
A KÖZMUNKÁVAL?
Kecskés Gábor ságvári polgármester nem érti azokat a településvezető kollégáit, akik szerint a közmunkásokkal nem
lehet hatékonyan dolgoztatni. Szerinte lehet hasznos munkát végeztetni. Valószínűleg így van. Ennek ellenére az igazi
megoldás nem az, hogy a minimálbérnél is kevesebb összegért adnak munkát embereknek, akiknek más választásuk
nincs, hanem az, hogy valóságos munkahelyeket teremtünk.
Kecskés Gábor ságvári polgármester nem érti azokat a
településvezető kollégáit, akik szerint a közmunkásokkal
nem lehet hatékonyan dolgoztatni. Ságváron most éppen
járdát épít az önkormányzat közmunkásokkal kiegészített
építőbrigádja a falu közepén. „Mi Ságváron azt találtuk ki
sok évvel ezelőtt, hogy létrehozunk egy amolyan Gameszjellegű önkormányzati szervezetet, amibe felvettünk
különböző végzettségű iparosokat a festőtől a kőművesen
át a burkolóig, lakatosig. Mindegyikkel elvégeztettük a
kisgépkezelői tanfolyamokat, tudnak tehát traktort vezetni,
füvet nyírni. És nem csak a saját szakmájukhoz illő
feladatot kell elvégezniük, hanem mindenhez érteniük kell.

E néhány szakihoz csatlakozik állandó jelleggel tizenöthúsz közmunkás, ezzel a csapattal így már szinte „csodát”
lehet tenni a faluszépítés-karbantartás terén és a spórolás
jegyében.”
Mindenesetre ez is már elmozdulás a jelenlegi állapotokból
a jövő felé, hogy van hasznos munka, és felvetődik az
emberi méltóság kérdése is. Tiszteletre méltó az, amit a
ságvári polgármester az adott viszonyokból megpróbál
kihozni. Ez azonban nem jellemző országosan. Azt sem
értjük továbbra sem, hogy miért nem munkahelyet adnak a
közmunkásoknak, ha már minden feltétel adott? Százmilliós
spórolás? Kin és kinek spórolunk a közmunkával?
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MEGKEZDŐDÖTT A TAPOLCAI CSATA
Február 23-án megkezdődött az
ajánlások gyűjtése Veszprém megye
03. számú egyéni választókerületében.
Mint ismeretes, a választásokat április
22-re írták ki. A Munkáspárt színeiben
Filemon Kristóf, 20 éves egyetemista
indul.
A Munkáspárt ezúttal is jelentős erőket
mozgósított. A gyűjtésben részt vesznek
aktivisták Budapestről, Pest megyéből,
Fejér megyéből és Nógrád megyéből.
Az első napokban erős hideg, szeles,
esős idő fogadta aktivistáinkat. A rossz
idő ellenére elég jól halad a gyűjtés
Tapolcán is, Ajkán is, Sümegen is, és

SIKERESEN KÜZDÜNK
Az ajánlások összegyűjtése nem
kis feladat. Köszönet a munkáért
minden
aktivistánknak,
akik
időt és fáradtságot nem kímélve
részt vettek az ajánlásgyűjtésben!
Büszkék lehetnek magukra, s mi
is büszkék vagyunk rájuk: az első
gyűjtési napon 130, a második
napon 238 ajánlást kaptak azoktól,
akik szívesen megálltak beszélgetni
velük – akár csak néhány szó erejéig
is. Gratulálunk! További sok sikert!
Természetesen minden későbbi
eredményről is beszámolunk.
több faluban is. A Munkáspárt régen nem
szerepelt már ebben a térségben, így sokan
érdeklődéssel fogadták a párt anyagait.
Végre itt vagytok! – mondták többen is,
és szívesen adták ajánlásukat Filemon
Kristófnak, illetve a Munkáspártnak.

HALAD SZOLNOK ÉS BARANYA
Az elmúlt héten folytatódtak a megyei
összevont tagsági értekezletek. Jász-NagykunSzolnok megyében ismét Bencsik Mihály, ny.
művezető, a Munkáspárt alelnöke lett a megyei
szervezet vezetője. A megyei elnökség kilenc
tagja közé három fiatalt is választottak.
Baranya
megyében
Horváth
József
munkavezető nyerte el a megyei elnöki
tisztséget. A megyei pártvezetésbe a jelenleg fő
erőt képező mohácsi szervezet képviselői mellé
bevonták más térségek képviselőit, és fiatal
párttagokat is.
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VESZPRÉM: CÉLUNKAT ELÉRTÜK,
FOLYTATJUK TOVÁBB

Befejeződtek a veszprémi időközi választások. Kész Zoltán független jelölt a szavazatok 42,66 százalékával megnyerte
a veszprémi időközi választásokat. Némedi Lajos, a Fidesz-KDNP jelöltje 33,64 százalékot kapott. Szentpáli Kolos, a
Munkáspárt jelöltje 0,38 százalékot szerzett.
A liberális pártok ünnepelnek, mivel a Fidesz egy helyet
elveszített a parlamentben, és úgy vélik, hogy most már
homokvárként fog összeomlani a Fidesz-kormány. A Fidesz
szerint egy hely elvesztése még nem jelent tendenciát, és a
magyar politikai élet fő irányait egyébként is a Fidesz szabja
meg.
Nos, Veszprém semmit sem változtatott meg. A választók
44,76 százaléka ment el szavazni, azaz 55,24 százalékát
most sem érdekelte a választás. Továbbra is Orbán Viktor
a magyar miniszterelnök, továbbra is a Fidesz-KDNP van
meghatározó többségben. A liberális pártok továbbra sem
tudnak az embereknek mást mondani, csak azt, hogy „le a
Fidesz-uralommal”. Ettől pedig nem lesz nagyobb a fi zetés,
nem lesz több a munkahely, nem lesz könnyebb a dolgozó

emberek élete. És ami a döntő: a parlament sem változott.
A dolgozó emberek, a munkások, a pályakezdő fiatalok,
a szegényebb rétegek képviselői továbbra sincsenek a
parlamentben.
Szentpáli Kolos, a Munkáspárt jelöltje felmutatott egy
új színt, egy új lehetőséget. Újítsuk meg a parlamentet,
legyenek ott a dolgozó emberek képviselői! Legyenek ott
a fiatal nemzedékek képviselői, akik nem hiszik el, hogy a
szocializmusban minden rossz volt, most, a kapitalizmusban
pedig minden jó. A Munkáspárt saját erejéből összegyűjtötte
az ajánlásokat, kampányolt, győzködte az embereket. Jelezni
akartuk, hogy itt vagyunk, és választási lehetőséget kínálunk.
Az emberek nyitottan, érdeklődve fordulnak felénk. Célunkat
elértük, folytatjuk tovább.
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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 befejeződtek.
Túl vagyunk az első megyei értekezleteken is. Folyik tehát a közös gondolkodás. Az elmúlt hetekben megismertük
azokat a főbb gondolatokat, amelyeket a Központi Bizottság a beszámolójában terjeszt a kongresszus elé. A kongresszus
„Erős Munkáspártot!” címmel fontos dokumentumot fogad majd el, amely a párt feladatait tartalmazza a következő
évekre. Nézzük meg most ennek fő gondolatait!
106 JELÖLTET 2018-RA!
Célunk, hogy a Munkáspárt legyen aktív szereplője a belpolitikai
harcnak, legyen képes gyors elemzésre, gyors reakcióra és gyors
akcióra – olvashatjuk „Az erős Munkáspártot!” tervezetében.
Mindjárt megfogalmazódik a második cél is: „Célunk, hogy
a Munkáspárt 2018-ra legyen politikailag és szervezetileg
jelen mind a 106 egyéni országgyűlési választókerületben és
rendelkezzék képviselőjelölttel”.
A két cél összefügg egymással. 2014-ben a Munkáspártnak 33
képviselőjelöltje volt. Tételezzük fel, hogy jobb és fegyelmezett
munkával még 10-15 jelöltet meg tudtunk volna állítani! Az
összesen 43-48 jelölt. Ennyi benne volt a pártban, csak nem
hoztuk ki belőle. De 2018-ra már 106 jelölt kell! Hogyan?
Országosan ma ismert a Munkáspárt, nem eléggé, de ismert.
Ezt az országos ismertséget kell még erősítenünk országos
akciókkal és választókerületekben végzendő munkával. Ha
nem tesszük, akkor 2018-ig nem tudjuk megtalálni és felépíteni
jelöltjeinket, és - ami nem kevésbé fontos - nem tudjuk felépíteni
azt a szervezetet, amely összegyűjti az ajánlásokat.
A jelölteket akkor tudjuk megtalálni, ha ismerjük az
adott választókerületet, ha bennünket ismernek az adott
választókerületben, és ha időről-időre hallatunk magunkról.
Ehhez kell az, hogy aktív belpolitikai szereplők legyünk úgy
országosan, mint minden egyes választókerületben.
LEGYEN VÉLEMÉNYÜNK AZ EMBEREK
PROBLÉMÁIRÓL!
Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mit is jelentenek
ezek a célok? Mikor vagyunk aktív szereplői a belpolitikai
harcnak? Nos, nyilvánvalóan akkor, ha a Munkáspártnak van
mondanivalója a napi élet kérdéseiről. A mi alapfeladatunk,
alapállásunk az, hogy bíráljuk a tőkés rendszert. A bírálatunk
azonban ne legyen elvont, általános! Nekünk az emberek napi
problémáira is választ kell adnunk. Reagálni kell arra, amit
naponta tapasztalnak az életben, látnak a médiában.
Éppen ezért kísérjük figyelemmel a kormány, a parlament
lépéseit! Magyarázzuk a tőkés kormányok döntéseinek
hátterét. Az elmúlt években például ilyen volt az, amikor
a nyugdíjrendszert, később pedig a munka törvénykönyvét
értékeltük. Ez azt jelentette, hogy a párt nagyon alapvető
kérdésekben alakította és fejtette ki véleményét. Ezek az
álláspontok felkerültek a honlapunkra, megjelentek A
Szabadságban, és ezek szellemében íródtak a röplapjaink.

Pártunk vezetői és képviselőjelöltjei ezek szellemében szólaltak
meg a médiában.
Gondoskodni fogunk arról, hogy ezek az alapvető
véleményeink egy helyen és folyamatosan visszakereshetőek
legyenek az internetes honlapunkon (www.munkaspart.hu). Új
kapacitásaink lehetővé teszik ezt is. Sok minden már most is
fenn van, használjuk őket!
Aktív részvételünk a belpolitikai harcban nem korlátozódhat
arra, hogy csak országos kérdésekről szólalunk meg. Nekünk
beszélnünk kell arról is, ami egy megyében, egy városban,
vagy akár egy faluban izgatja az embereket. Itt kell a megyei,
kerületi, helyi szervezeteinknek nagyon ébereknek és nagyon
ügyeseknek lenni. Tudniuk kell, érezniük kell, hogy az emberek
milyen ügyekben várnak választ tőlünk.
Bezárnak egy helyi üzemet? Tudjuk meg az emberek
véleményét, értékeljük, alakítsuk ki saját álláspontunkat,
és mondjuk el az embereknek! Tudomást szerzünk helyi
disznóságokról,
visszaélésekről?
Kell,
hogy
legyen
véleményünk!
A párt központja nem ismerheti a helyi problémákat. A helyi
szervezeteinknek kell jelezniük őket a központnak. És nem fél
év múlva, hanem azonnal, aznap, hiszen az emberek is azonnali
válaszokat várnak.
Előfordul, hogy helyi szervezeteinknek nincs elég erejük,
kapacitásuk arra, hogy egy-egy helyi problémát értelmezzenek,
arról összefogott véleményt formáljanak. Sebaj! A párt központja
ezért fog „szolgáltató központként” működni, ahova elég jelezni
a probléma lényegét. Az ottani munkatársak pedig segítenek
szavakba önteni a problémákat.
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Mi ennek a munkának az eredménye? Nos, az, hogy a
Munkáspárt helyi szervezete saját munkáspárti véleménnyel
jelenik meg a helyi politikai életben. Például, a budapesti
elnökség állást foglal a hajléktalanok ügyéről, vagy a fonódó
villamosvonalak építéséről, vagy éppenséggel az üzembe
állításra váró új buszokról. Honnan vegyük az információt?
Nos, először is mi benne élünk a valóságban. Másodszor, a
problémák leírását az Interneten is megtaláljuk.
Vagy például a Pest megyei elnökség kialakítja véleményét a
2014-2020-ra szóló Pest megyei Területfejlesztési Programról,
ami mostanság jelent meg.
Békéscsabán véleményt mondhatnánk a „társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának
támogatása” programról. Ott élünk, ott dolgozunk, vannak
ismerőseink, meg tudjuk ítélni a dolgozó ember szemszögéből,
hogy segít-e ez a program vagy sem.
Természetesen milliónyi más téma és lehetőség is van.
A lényeg, hogy legyen véleményünk, álláspontunk. Olyan
vélemény, olyan álláspont, ami nem ismételgeti sem a
kormánypropaganda érveit, sem a parlamenti ellenzék
ellenszövegeit. A mi véleményünk az legyen, ami a dolgozó
ember érdekeit és érzéseit fejezi ki.
JUTTASSUK EL A VÉLEMÉNYÜNKET
AZ EMBEREKHEZ!
Az első lépés az, hogy legyen véleményünk. A második
annak eldöntése, hogy miként juttatjuk el az emberekhez. A
Munkáspárt véleményét a legidőszerűbb országos ügyekben
naponta megismerhetjük a honlapunk „A Mi szavunk a
Tiétek ellen” rovatában. Ez tartalmazza az álláspontunkat,
röviden, velősen. Ezt a véleményt tudjuk képviselni az utcán, a
villamoson, a beszélgetésekben. Ezt a véleményt oszthatjuk meg
a Facebookon másokkal, ezt tehetjük fel különböző fórumokra.
A helyi kérdésekben kialakított véleményünket a megyei,
városi honlapjainkra kell feltenni. E téren egyelőre - ne
kerteljünk - siralmas a helyzet. A megyei Facebook oldalakon
csak központi anyagok szerepelnek. Persze, már az is jó, hogy
egyáltalán vannak ilyen oldalak. Örömteli kivétel, hogy HajdúBihar megye fiataljai saját anyagaikkal is megjelennek, s van élet
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a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Facebook oldalon is. A megyei
honlapokon azonban az élet megállt a 2014-es választásoknál.
Ugye, nem engedhetjük meg tovább ezt a luxust?
Ha van álláspontunk, véleményünk, úgy annak alapján kell
röplapokat és más anyagokat készíteni. Ha nem tudjuk helyi
erőkkel megoldani, ami nem szégyen, a központ segítségét kell
kérni. A központ munkatársai segítenek röplapot készíteni,
megjelentetni a helyi és központi honlapokon.
Ezeket az anyagokat kell felhasználni utcai kitelepüléseinkhez
és más akcióinkhoz. Ha van véleményünk, ha elérhetőek
vagyunk az Interneten, ha vannak utcai akcióink, úgy megtettük
az első lépést afelé, hogy a Munkáspárt politikailag jelen legyen
az adott választókerületben.
(Folytatjuk)
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MŰKÖDIK A BELGA RECEPT
Peter Mertens: Nem lehet úgy
harcolni a terrorizmus ellen,
hogy közben még nagyobb
szegénységet és egyenlőtlenséget
teremtünk!

Nem hagyományosan szervezi tagjait a Belga Munkapárt (PTB/PVDA), Peter Mertens pártja számára azonban
működőképesnek bizonyult a „belga recept”. A párt elnökét arról kérdeztük, milyen kommunista olvasata van az európai
terrorveszélynek, illetve arról is, hogy hogyan birkóznak meg a magyar kommunistákat is érintő problémákkal.
– A Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap elleni januári
támadások után Franciaországban és Belgiumban is voltak
terrorellenes műveletek, mindkét országot erősen érinti ez
a probléma. Az egymással ütköző, liberális és jobboldali
magyarázatokat és megoldási javaslatokat ismerjük, de van
kommunista olvasata is az eseményeknek?
– A mi elemzésünkben alapvetően négy szempontot
különböztetünk meg. Először is beszélnünk kell az
imperializmusról, a nyugati kettős mércéről. Vajon valóban
biztonságosabbá tette a világot az iraki, líbiai és afganisztáni
beavatkozás? Másodsorban fel kell ismerni, hogy a
terrorfenyegetettségre hivatkozva a demokratikus jogaink
ellen törnek. Európában a 9/11 utáni eseményekhez hasonló
tendenciát látunk, militarizálják és megfigyelik a társadalmat. A
harmadik szempont a rasszizmus erősödése. Az elmúlt években
nagy volt az egység a megszorítások ellen, időközben azonban
a szakszervezetekben, legelszántabb harcostársaink között is
sokakra hatást gyakoroltak a szélsőjobboldali, rasszista nézetek,
és ez nehéz helyzet elé állít minket, amire bölcs megoldást
kell találni. Végül pedig nem szabad elfeledkezni arról, hogy
a szélsőséges dzsihadisták a leghatékonyabban a perifériára
szorult, nyomorban élő emberek körében tudnak toborozni.
Fontos kimondani: nem lehet úgy harcolni a terrorizmus ellen,
hogy közben még nagyobb szegénységet és egyenlőtlenséget
teremtünk. Mi következetesen felszólalunk a diszkrimináció
ellen, ami a munkaerőpiacon érinti a bevándorlókat.

– A kommunista mozgalom egységesen ellenzi az Európai Uniót,
Belgium azonban értelemszerűen speciális helyzetben van.
– A belga emberek többsége az európai együttműködés híve, mi
is azt mondjuk, hogy a jövőnk közös, mi azonban nem kapitalista
közös piacról beszélünk, hanem szocializmusról. Az EU, mint
politikai-gazdasági és monetáris együttműködés kezdetektől
fogva egy burzsoá projekt. Nem kampányolunk az euró ellen,
ugyanakkor úgy látjuk, hogy az emberek többsége itt nem szeretne
visszatérni a belga frankhoz. EU-kritikus erőnek neveznek
minket, és ebből kiindulva egy kalap alá vesznek a szélsőjobbal,
pedig mi nem nacionalista indíttatásból kritizáljuk az uniót.
– Magyarországon évek óta szembesülünk azzal a problémával,
hogy a szélsőjobboldal „ellopja” a témáinkat, felszólalnak a
multinacionális vállalatok ellen, kifejezetten antikapitalista,
antiglobalista üzeneteket fogalmaznak meg. Hogyan lehet ez
ellen harcolni?
– Saját tapasztalatunkból kiindulva azt tudom mondani, hogy
mivel a tömegmédiában alig kapunk lehetőséget, nagyon
fontos ott lenni a gyárakban, a munkásnegyedekben. A
szélsőjobboldali erők ugyanazokat célozzák meg, akiket mi is.
Nincsen semmilyen csodastratégiánk, a legfontosabb az, hogy
jelen legyünk és aktívan dolgozzunk olyan ügyekben, amelyek
érintik az embereket. Ilyen ügy például nálunk az önkormányzati
lakások magas bérleti díja. Propagandával, elméleti írásokkal
elérhetünk egy réteget, de nem ez a kulcs. Amikor az emberek
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látják, hogy valóban foglalkoznunk a gondjaikkal,
akkor lehetőségünk lesz arra is, hogy megmutassuk a
különbséget köztünk és a szélsőjobboldal között. Meg
kell nyerni az emberek bizalmát, meg kell mutatni, hogy
a szélsőjobb egy hamis alternatíva. A szélsőjobboldali
pártok többsége Európában arculatot váltott, már
nem a rasszista üzenetek vannak előtérben, hanem az
euroszkepticizmus, az antiglobalizmus. A Flamand
Érdek is érzékenyebbnek mutatja magát az elmúlt
években a szociális ügyek, a lakhatás, a munkanélküliség
témájában.
– Visszatérő dilemma, hogy meg lehet-e jelenni ott, ahol
a szélsőjobb is jelen van, mennyire szükséges távolságot
tartani?
– Sok kritika ér minket azért, hogy megjelenünk
ugyanazokban a negyedekben, mozgalmakban, ahol a
szélsőjobb is. Nem szabad a perifériára szorult emberek
képviseletét átadnunk a szélsőjobbnak, ott kell lennünk,
dolgoznunk kell. Nem szabad megijedni tőlünk, nem
szabad finnyáskodni. Természetesen minden helyzet
egyedi, de általánosságban igaz, hogy ha a bizonyos
ügyekkel foglalkozó mozgalmakban nem veszünk részt,
mert szélsőjobboldaliak vannak ott, akkor az emberek
képviseletéről, valóban fontos ügyekben való fellépésről
mondunk le.
– Hogyan szereznek új tagokat, s hogyan „fogják meg”
az érdeklőket?
– Arra a felismerésre jutottunk az elmúlt években, hogy
van egy állandó „keménymagja” a pártnak, ahova nem
könnyű tagként bekerülni, és sokak számára túl nagy
elkötelezettséggel, felelősséggel jár. A legtöbb belga
pártba akár az Interneten keresztül is be lehet lépni,
ezt mi nem tartjuk követendőnek, de – reagálva a valós
igényekre – létrehoztunk egy szélesebb kört is. Több
ezren vannak körülöttünk olyanok, akik a tagjainknak
számítanak, ám nem úgynevezett szervezett tagok.
Folyamatosan vannak persze olyanok, akiket ebből a
szélesebb körből hívunk a szűkebbe. Tisztában vagyunk
vele, hogy ez nem egy hagyományos megközelítés,
és a szélesebb körben nem is mindenki kommunista,
ezáltal megvan a szociáldemokratizálódás veszélye, ám
sikeresen tudunk szervezni nagy megmozdulásokat, és
magunk mellett tartani embereket. Természetesen vannak
olyanok, akik már eleve úgy érkeznek hozzánk, hogy
felkészültek és elkötelezettek, s így egyből szervezett
tagok lesznek. Sokat fordítunk a honlapunkra, naponta
frissítjük, és hírleveleket is küldünk az érdeklődőknek,
hiszen így tudjuk a leggyorsabban a legszélesebb kört
elérni. Nagyon fontos, hogy folyamatosan eljusson
az emberekhez a politikai üzenetünk, az aktuális
eseményekről megismerjék az álláspontunkat. Sok
megmozdulást is szervezünk, különböző kötöttebb és
kevésbé kötöttebb rendezvényre hívjuk az embereket.
A nem szervezett tagok számára is lehetővé tesszük,
hogy velünk dolgozzanak, például újságunk, a Solidaire
fesztiválján. Sokan szeretnének tenni valamit a pártért,
a rendezvény sikeréért, nem mindenki politikai munkát
végez, lehet, hogy csak segít a szervezésben, az ételek
elkészítésében vagy bármilyen praktikus munkában.
S ez így rendben is van.
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