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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
„AZ EGYIKNEK TULAJDONA A
MÁSIKNAK NINCSTELENSÉGE”
„A következő éveknek róluk, a
mindennapi dolgozó, keményen dolgozó
emberekről
és családjaikról
kell
szólniuk” – mondta a miniszterelnök
évértékelő beszédében.
Üres duma, választási fogás! –
legyintenek ma sokan. De ne hamarkodjuk
el a következtetéseket! Még akkor sem,
ha tudjuk, hogy a Fidesz csinált már
korábban Munkástagozatot is, de nem
jött be nekik. Nem kell csodálkozni, nem
áll jól nekik. Nekünk se jönne be, ha
tőkéstagozatot csinálnánk.
Miért állt elő a miniszterelnök
ilyen programmal? Nos, a Fidesz
sokat tanult. A miniszterelnök is. Ő
pontosan tudja, hogy a munkásság
nem tűnt el. Igaz, a rendszerváltók
szétverték Csepelt, a Ganz-MÁVAG-ot,
a magyar bányászatot, és ezzel együtt
felszámolták a nagyüzemi munkásságot
is. A munkást tömegesen tették az
utcára, és ott is hagyták.
Szétzilálták a munkásság szervezeteit
is. Kemény Munka Törvénykönyvet
fogadtak el. A tőkés nagyjából azt csinál
a munkással, amit akar. A munkás agyát
pedig 25 éve rendszeresen igyekeznek
újra és újra átmosni. Sajnos, sikerrel.
Mint tudjuk, a munkás, a dolgozó nem
sztrájkol, nem tüntet, még szavazni se
nagyon megy el.
Orbán Viktor azonban okos és
tapasztalt államférfi. Ő pontosan tudja azt
is, hogy tőke és munka, tőkés és munkás
párban van. Ha fejleszti a kapitalizmust,

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.
akkor objektíve kitermeli saját ellenfelét,
a munkásosztályt is.
Ha több autógyárat épít, több lesz a
munkás is. Ha a nyugati cégek igényei
alapján javítja a szakmunkásképzést,
akkor több lesz a műveltebb szakmunkás.
Ha egyre több magyar dolgozik
az EU-ban, akkor a magyar munkás
megtapasztalja, hogy arrafelé nem csak
a fizetés nagyobb, de szervezettebb a
munkások osztályharca is. És a munkás
nem csak a magasabb műszaki kultúrát
hozza haza, hanem az osztályharc
ismeretét is.
Ha középosztályt akar kreálni
vállalkozókból,
főhivatalnokokból,
kiemelt értelmiségiekből, pénz kell hozzá.
Pénz pedig nincs sok, úgyhogy el kell venni
a többiektől, azaz a dolgozó tömegektől. A
recept is megvan. Tartsuk jó alacsonyan
a minimálbért, a közmunkásnak adjunk
éhbért, az egészségügyre költsünk egyre
kevesebbet! Így viszont egyre többen
ismerik fel Szabó Ervin igazságát:
„Az egyiknek tulajdona a másiknak
nincstelensége.” Más szóval, hogy van az,
hogy egyesek a szemünk láttára lesznek
szupergazdagok, mi meg hiába gürcölünk
25 éve, még normális életre sem telik?
Aztán
itt
van
a
politika.
A miniszterelnök tudja, hogy a
szocliberálisok
mai
szánalmas
erőlködése előbb-utóbb végleg kifullad,
és kitalálnak valamit. Lehet, hogy nem
ők maguk, hanem valakik az Óceánon
túlról. Végül is Görögországban milyen
mesterien hatalomra juttatták a Szirizát.
Nem lehet nem észrevenni, hogy a
tőkés viszonyokkal elégedetlenek közül

sokan azonosulnak a szélsőjobboldallal,
amit nálunk a Jobbik testesít meg. Szidják
a nagytőkét, az EU-t teszik felelőssé
bajainkért,
igazságot
követelnek.
Valójában itt véget is a radikális jellegük,
de ezt sajnos kevesen ismerik fel.
A miniszterelnök nyilván látja
azt is, hogy a Munkáspárt nem ma
kezdett beszélni a “keményen dolgozó
emberekről és családjaikról”, hanem 25
éve. A dolgozót, a szegényt képviselni
jobban is áll a Munkáspártnak, mint a
Fidesznek. A Munkáspárt egyetlen tagja
sem kérhet kölcsön a szüleitől 20-30
milliót, mert nincs egyikünk családjának
sem ennyi pénze. A miniszterelnöknek
nyilván sokan súgják azt, hogy nem
kell törődni a Munkáspárttal, mert kicsi
és pénze sincs. De ő tudhatja, hogy ez
nem egészen van így. A Munkáspárt
ugyanis él. 2014 óta pedig még mintha
új erőre is kapott volna, hiszen már a
harmadik időközi választásokon állít
fiatal jelölteket. Aki kicsit is foglalkozik
a politikával, tudja, hogy ez nem semmi.
A miniszterelnök sokszor elmondta,
hogy nálunk nem görög módra mennek
a dolgok. De mit is jelent a görög mód?
Azt, hogy a népnek elege van a tőkés
megszorításokból, a szegénységből.
De ettől még nem lenne görög a mód.
A görög sajátosság abban van, hogy ott
van egy erős párt, a Görög Kommunista
Párt, amely akár holnap képes átvenni a
hatalmat és a válságot az emberek javára
megoldani.
Orbán tudja, hogy ilyen helyzet
nálunk is előállhat. Nálunk még sokan
emlékeznek a szocializmusra, és a
tömény népbutítás ellenére sokan vallják,
hogy nem is volt akkor olyan rossz.
Akkor miért ne próbálnánk ki újra?
Örüljünk
Orbán
programjának?
Örüljünk, mert, ha kicsivel is javítja a
dolgozók életét, az jó az embereknek.
De tudnunk kell: egy tőkés kormány
soha nem szánja el magát a gazdagok
megadóztatására. Anélkül pedig minden
tőkés kormány „jótéteményét” előbb
vagy utóbb a dolgozókkal fizettetik meg.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Hoffmann Rózsának nincsen lakás a nevén, Vona Gábornak
pedig se autója, se ingatlanja. Lázár Jánosnak ezzel szemben 17
ingatlanja van, a KDNP-s Hargitai Jánosnak pedig 10 pótlapot
kellett csatolnia a vagyonbevallásához, hogy feltüntethesse az
összes birtokát – derült ki a képviselői vagyonnyilatkozatokból.
Munkáspárt: Nem, attól nem lesz tisztességes egy politikus, hogy
minden vagyonát valamelyik családtagja nevére íratja, ő meg
hivatalosan „tiszta”. Attól sem, ha „nagy kevélyen” bevállalja
az elharácsolt javak egy részét. Nem véletlenül javasoljuk
már jó ideje: teljes körű elszámoltatást kell alkalmazni az
elmúlt 25 évre. Többet loptak, mint amennyit bárki elképzelni
tudna. Az viszont visszajár az államnak, nekünk, a hétköznapi
embereknek.
2. Rogán Antal szerint az ellenzéki pártok nem támogatják az
Iszlám Állam elleni küzdelemben való magyar részvételt,
és mivel a Fidesznek nincs meg a döntéshez szükséges
kétharmados többsége, a tárgyalások megrekedtek. Korábban
egy háttérbeszélgetésen Orbán Viktor azt mondta, a Fideszfrakción belül sem lelt valami nagy támogatásra az ötlet a magyar
szerepvállalásról. Az Együtt azt írta, ők igenis támogatják a
kezdeményezést, de Rogán velük nem egyeztetett, mert nincs
frakciójuk, az MSZP pedig inkább a bizottságokban egyeztetne.
Munkáspárt: Mint látjuk, az ellenzéki pártokat sem kell
babérkoszorúval illetni, de hát mit is vártunk? Ki az az
eszement, aki az eddigi missziók után még egy számunkra
szinte tökéletesen idegen terepen is bevetné a magyar katonákat?
Miért kellene ott lennünk? Hogy ismét véráldozattal adózzunk
az USA fenéknyaló kiszolgálóinak? Bizony, van az a javaslat,
amit nem szabad támogatni. Például ezt.
3. Kedden megszavazták, hogy a paksi atomerőmű bővítésének
szinte minden adata 30 évre titkos legyen. Az ellenzéki pártok
ellene, a Fidesz-KDNP és a Jobbik mellette – bár utóbbi egyet
nem értve az ilyen mértékű titkosítással –, szavazott. A Lehet
Más a Politika (LMP) az ülésteremben táblákkal tiltakozott, nem
csak maga a beruházás megvalósítása és annak titkosítása ellen,
hanem ezzel is fel kívánta hívni a Fideszes képviselők figyelmét
arra, hogy talán nem is tudják, mit támogatnak szavazatukkal.
Munkáspárt: Többségükben tényleg azt sem tudják, miről
szavaznak. Igen, vannak olyan biztonsági kérdések, amik
lehetnek titkosak. De minden, az utolsó betűig? Nem zörög a
haraszt…
4. Az ELTE szerint bár néhány kirívó esetben egy-másfél milliós
ösztöndíjtételeket is kifizettek, nem merült fel a törvénytelenség
gyanúja, a rendelkezésre álló keret felosztása minden esetben a
jogszabályi előírások és az egyetemi szabályzatok szerint történt
és történik.

Munkáspárt: Helyes, ha a tehetséges egyetemi hallgatóknak
nem kell a tanulás mellett még három műszakban melózniuk,
hogy tanulmányaikat, megélhetésüket finanszírozni tudják. De
milliós tételben? Lehet, hogy minden megfelel az előírásoknak,
de a szabályozás hibás. Ekkora tételnél már a „kevesebb több”
elve kellene, hogy érvényesüljön. S talán kevesebb szegény, ám
tehetséges fiatal életét tennék tönkre.
5. A magyar nyugdíjasok fele havonta százezer forintnál kevesebből
él. A leggazdagabb nyugdíjasnak havi 1,3 milliót utalnak. Ez új
rekord. A magyar luxusnyugdíj tavaly 870 000 forint volt.
Munkáspárt: Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi
28 500 forint. Valaki legyen oly jó, s nekik magyarázza el,
hogy ez így jogos és igazságos. Különösképp az elmúlt 25 év
veszteseinek, akiket gyakran csak úgy vettek fel dolgozni, hogy
beletörődtek: soha nem fogják bejelenteni őket. Megélni mégis
kellett valamiből… Ma is kellene. De nekik tisztes nyugdíj
talán járna, csak nem jut. Mert másoknak irreálisan sok jár – s
valahogyan jut is.
6. Sokkal több elektronikai eszközt cserélünk le meghibásodás
miatt, mint néhány éve. Egyre rövidebbé válik az elektronikai
eszközök élettartama, derül ki egy német környezetvédelmi
szervezet megbízásából készült tanulmányból, amit a termékek
tervezett elavulásával kapcsolatban készítettek.
Munkáspárt: Olyan simán beszélnek már a „tervezett elavulás”
fogalmáról, mintha ez egy teljesen normális biztonsági
beállítás lenne a műszaki tárgyainkon. Holott erről szó sincs!
Ez egy legális csalás, az emberek tudatos átverése, a fogyasztás
ösztönzésének legaljasabb módja. S ismét a szegény ember
fázik rá: neki nem megy ingzsebből az új hűtő árának kifizetése.
Sokszor még a havi megélhetésre sem futja, a gyerek új cipője is
komoly teher, nemhogy egy sok tízezres kiadás. Ja, persze jön
a bank, az majd meghitelezi, úgy 25-30 százalékos kamattal…
Majdnem mindenki jól jár. A kizsákmányoltakat leszámítva.
7. Edward Snowden amerikai és német ügyvédekkel folytat
tárgyal, hogy hazatérhessen az Egyesült Államokba – mondta
kedden Moszkvában Anatolij Kucserena, az egykori amerikai
titkosszolgálati alkalmazott orosz ügyvédje Snowdenről írt
könyve bemutatóján. Az orosz ügyvéd megjegyezte: nem titok,
hogy Snowden haza akar térni, és „mi minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy megoldjuk ezt a kérdést”. Ugyanakkor közölte:
védence csak akkor hajlandó visszautazni az Egyesült Államokba,
ha biztosítják számára az elfogulatlan bírósági eljárást.
Munkáspárt: Ennél szebb mondatokat még ügyvédtől is régen
olvastunk. De komolyan. Csak akkor tér vissza, ha elfogulatlan
tárgyalást kap? Rossz hírünk van: egy követségi – avagy
bármilyen, de leginkább védett – objektumban fog megöregedni.
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MAGYARORSZÁG

NEM ALAMIZSNÁT KÉRÜNK, HANEM VALÓSÁGOS MUNKÁT!
Közmunkában, fillérekért foglalkoztatnak olyan embereket, akiknek minden adottságuk és képesítésük megvan, hogy
teljes értékű munkát végezzenek teljes értékű jövedelemért. Csak éppen munka nincs. A Munkáspárt mindenkinek
biztos munkát, biztos jövedelmet, biztos jövőt akar teremteni.
Meghökkentő esetek sora kíséri a közmunka történetét a
kistelepüléseken. Előfordul, hogy valakit elbocsátanak,
majd feleannyiért közmunkásként foglalkoztatják vissza –
írja a nol.hu. Az érintett a régi munkáját végzi, de az már
söprögetésként szerepel a nyilvántartásokban.
A szentesi polgármester fogadóóráján megjelent egy
szobafestő-mázoló vállalkozó, aki arról érdeklődött, nem
kaphatna-e munkát a közintézményekben. Szirbik Imre nem
tudta sok jóval biztatni. Egy Szentes nagyságú városban
az iskolát, óvodát, hivatalt már évek óta közmunkások
festik. Nem afféle félanalfabéta gereblyetámasztók,
hanem sokéves gyakorlattal rendelkező szakmunkások,

akik egyszerűen nem kapnak munkát a piacon, mert nincs
az embereknek pénzük.
Ha meggondoljuk, a kapitalizmusban csupa olyan intézmény
segíti a rászorulókat, amelyek nélkül lehet, hogy már valóságos
megoldások is születtek volna. Ez a „rendes dolgozóként
elbocsátom, de közmunkásként fél fizetésért visszaveszem”
elv már annyira ocsmány, hogy nem örülni kéne neki, hanem
keményen visszautasítani. Csakúgy, mint az összes többi
könyöradományt. Nem elég, hogy elvették a megélhetésüket,
és alamizsnát adnak helyette, még meg is kell nekik köszönni.
Jó, hogy nem bégetni kell meg dorombolni, de még az az idő is
eljöhet. Ha hagyjuk.

HÁBORÚSDI HELYETT JÓ EGÉSZSÉGÜGYET!
A magyar-amerikai hadgyakorlat erősíti Magyarország biztonságát – mondta a honvédelmi miniszter. Szerintünk viszont
növeli annak kockázatát, hogy idegen érdekekért háborúba sodródunk. A húszmilliárdot inkább az egészségügynek adják!
A Warlord Rock 2015 hadgyakorlat megszilárdítja Magyarország biztonságát és erősíti a honvédséget – hangoztatta a honvédelmi
miniszter a pápai bázisrepülőtéren tartott NATO-hadgyakorlat csütörtöki megtekintését követő sajtótájékoztatón, amelyen
Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti nagykövete is részt vett. A honvédelmi miniszter elmondta azt is, hogy 2015-ben
20 milliárd forinttal többet fordítottak katonai kiadásokra, mint tavaly, a pápai reptérre pedig jövőre 20 milliárdot költenek. A
magyar kormány minden katonai kérdésben azt teszi, amit az USA és a NATO mond. Velünk pedig igyekszik elhitetni, hogy
ettől nekünk jobb és biztonságosabb lesz az életünk. Magyarországot ma nem külső veszélyek fenyegetik, hanem sokkal inkább
belső bajai: a szegénység, milliók nyomora és kiszolgáltatottsága, a cigánykérdés, az egészségügy csapnivaló állapota. Ezek
ellen nem véd meg bennünket az USA. Jobb lenne ezt a 20 milliárdot az egészségügynek adni.

MINDIG A MUNKAVÁLLALÓ JÁR ROSSZUL
Egy vizsgálat kiderítette, hogy a munkáltatók 86 százalékánál valamilyen szabálytalanság tapasztalható a
munkabérekkel kapcsolatban. Nehogy azt gondolja bárki is, hogy a munkavállaló javára tévednek! Nem! A törvény
minden megsértése a munkavállalót, a dolgozót rövidíti meg, az ő kizsákmányolását növeli. A tőkés vállalkozó elköveti
a törvénysértést, a tőkés állam pedig csak sajnálkozik. Ha nem tudnád, ez a kapitalizmus!

A munkabérrel kapcsolatos szabályok betartását ellenőrizte
a munkaügyi hatóság tavaly október és november között; az
eredmény lesújtó. A jelentés elkészítésekor a munkáltatók
86 százalékánál találtak valamiféle problémát, ami az ott
dolgozók 67 százalékát érintette.
És hogy mik voltak a tipikus jogsértések? A munkaügyi
felügyelők általában az alábbi problémákkal találkoztak:
jogviszony (munkaviszony, illetve egyszerűsített foglalkoz-

tatásra irányuló jogviszony) bejelentésének elmulasztása,
illetve munkaszerződés nélküli foglalkoztatás; munkaidőnyilvántartással kapcsolatos szabályok megszegése (hiányos,
hamis nyilvántartás, illetve nyilvántartás hiánya); munkabérre
vonatkozó szabályok megszegése.
Jókor ébred a munkaügyi hatóság, 25 éve így működik
a kis- és nagyüzem Magyarországon. Íme, egy újabb
szégyenfolt a demokráciának nevezett kapitalizmuson, hogy
egyetlen percig sem akart, még kezdetben sem tisztességes
lenni. Első perctől élvezi, hogy a dolgozó ember a cég számára
játékszer, eldobható használati tárgy, és nem is bünteti, mert
elismeri, hogy ez a cég érdeke. Az a szomorú, hogy a fiatalok
már így kezdték a munkájukat: próbaidőket töltenek az újabb
és újabb munkahelyeken, és még jó, ha a megállapodott
bérüket megkapják. 25 évig semelyik kormányzatban fel
sem merült, hogy egyáltalán foglalkozzon a kérdéssel,
tisztességesen alkalmazzák-e a cégek a dolgozóikat.
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VAN VALAMI A MUNKÁSPÁRTBAN!
Veszprém megye 03. számú egyéni
országgyűlési
választókerületi
Választási Bizottsága március 2-án
jóváhagyta Filemon Kristóf jelölését.
Újabb munkáspárti siker! Újpest és
Veszprém után a Munkáspárt most
egy újabb területen tud érdemben
bekapcsolódni a politikai csatába.
Öt nap alatt gyűjtötték össze a
Munkáspárt aktivistái az ajánlásokat.
Hajdu József, a KB tagja ezúttal is
biztos kézzel és nagy rutinnal szervezte
meg a tapolcai csata részvevőit. Jöttek
Budapestről Kajli Béla budapesti elnök
vezetésével, Nógrádból Nagy Attila
megyei elnök irányításával. Ismételten
bekapcsolódtak a Fejér megyeiek Veres
Péter megyei elnök vezetésével. Elküldte
csapatát Pest megye Nagy Sándor megyei
elnökkel az élen. Jó és igazi csapatmunka
volt. Köszönet mindenkinek!
Sajátos volt a mostani helyzet. –
jegyezte meg Benyovszky Gábor, a
KB tagja, aki maga is aktív részese
volt a gyűjtésnek. Tapolcán a Jobbik
befolyása erős, Ajkán inkább az MSZP. A
sajátosságok azonban nem akadályozták
a munkát. Sok ember csodálkozással
látta, hogy a Munkáspárt sok év elteltével
ismét megjelent a térség politikai
színpadán. Sokan örültek is neki.
Sok választót lepett meg az a tény,
hogy Filemon Kristóf személyében a
Munkáspárt egy 20 éves embert indított.

Ha egy fiatal vállalja a jelöltséget és az
ezzel járó kockázatot, van valami a

Munkáspártban! Igaza van! Tényleg van
valami a Munkáspártban!

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

6

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 10. SZÁM
2015. MÁRCIUS 7.

MUNKÁSPÁRT

ERŐS MUNKÁSPÁRTOT!
Már
Március
28-án reggel 9 órakor
összeül a Magyar Munkáspárt
öss
26. kongresszusa. Megvitatjuk
a K
Központi Bizottság és a
Pén
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
jele
jelentését.
Meghatározzuk
a ppárt feladatait a következő
éve
évekre. Néhány kérdésben,
ah
ahol
változásokra
van
szü
szükség, módosítjuk a párt
Sz
Szervezeti
Szabályzatát.
A
kongresszus
fontos
és szép feladata, hogy
m
megválasszuk a Munkáspárt
eln
elnökét, továbbá a Központi
Bi
Bizottság tagjait, a Pénzügyi
El
Ellenőrző Bizottság elnökét
és tagjait.
Ezen a héten A Szabadságnak két
k száma jelenik meg. Az
egyik, a soros szám, amelyet most forgatnak kezükben.

MEGHÍVÓ
A Magyar Munkáspárt
Budapesti Elnöksége
megemlékezést és koszorúzást tart az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
alkalmából.

Időpont: 2015. március 14. /szombat/ 15 óra.
Helyszín: Budapest, XIX. Budapest, Kossuth tér,
Kossuth Lajos szobor.
Beszédet mond: Thürmer Gyula,
a Munkáspárt Elnöke
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Munkáspárt Budapesti Elnöksége

A másik A Szabadság különszáma. Ebben közreadjuk a
26. kongresszus tervezett anyagait. Szeretnénk, ha pártunk
minden tagja, minden barátja megismerné, hogy mit is akarunk
a következő években. És főleg szeretnénk, ha minél többen
kivennénk részünket a munkából.
A kongresszus küldöttei a kongresszusi meghívóval együtt
ingyenesen kapják a különszámot. A párt más tagjaitól és
barátainktól 200 forint adományt kérünk cserébe a lapért.
Bizonyára mindenki megérti, hogy A Szabadság kiadása is
pénzbe kerül.
A kongresszusra a küldöttek írásos meghívót kapnak. Ők
vehetnek részt a vitában, és ők szavazhatnak. A kongresszuson
ugyanakkor szívesen látjuk vendégként a Munkáspárt minden
tagját és barátját.
A kongresszus Budapesten, a jól ismert Baross utcai
székházban lesz. Egyúttal búcsút mondunk az épületnek, ahol
több mint húsz évet töltöttünk együtt. Májustól a Munkáspárt új
székházba költözik.

MUNKÁSPÁRT
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BORSOD: FEGYELMEZETTEN,
SZERVEZETTEN KELL DOLGOZNI!
Borsod-Abaúj-Zemplén megye nagyon fontos a Munkáspárt szempontjából is. Itt van a párt egyik legnépesebb szervezete,
amely eddigi eredményei alapján a jól dolgozó területek közé tartozik. A 106 egyéni országgyűlési választókerületből hét
található a megyében.
A megye párttagjai a múlt szombaton
Miskolcon tartották az összevont
értekezletüket. Budai Ferenc megyei
elnök tartott beszámolót az elmúlt
évek munkájáról. Kiemelte, hogy a
Munkáspárt támogatói köre a megyében
is változik. Sok negyvenes-ötvenes
éveiben járó választó adta nekünk az
ajánlását. A Munkáspártot jól fogadják,
bár egyelőre a szavazatokban ez nem
nyilvánul meg. Tovább kell folytatni
politikánk népszerűsítését, az emberek
meggyőzését, mondotta. A cél világos:
2018-ra minden választókerületben jelen
kell lennünk politikailag és szervezetileg,
és jelöltet is kell tudnunk állítani.
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
felszólalásában utalt arra, hogy céljainkat csak nagyon fegyelmezett, szervezett
munkával tudjuk elérni. A megye jövőbeni vezetésében olyanoknak kell feladatot
vállalniuk, akik akarnak és képesek is a
közös célért dolgozni. A cél pedig egy:
minden választókerületben ott kell lennünk! A vezetésben minden egyes választókerületnek legyen egyéni felelőse, de a
megye sikeréért a vezetés kollektíven is felelősséget visel. Az erőinket, embereinket
a megyében is közösen kell felhasználni.
A vezetéshez közel kell hozni a fiatalokat,
és fokozatosan bevonni őket a vezetésbe.
A vitában megkérdezték a párt
elnökét: miért van az, hogy mi egyedül
vagyunk? Miért nem tudunk senkivel
sem szövetségre lépni? Thürmer
kérdéssel válaszolt: mi a különbség a
Munkáspárt és az összes többi magyar

párt között? Nos, a különbség az, hogy
mi ellene vagyunk a kapitalizmusnak,
az összes többi pedig mellette van.
Ez nem egyszerűen azt jelenti, hogy
mi az eszméinkhez ragaszkodunk. A
munkások, a dolgozó emberek alapvető
problémái abból erednek, hogy a gyár,
a bank nem az övéké, hanem a tőkéseké,
és a parlamentben nem a dolgozók
vannak, hanem a tőkések, ők döntenek
az ország sorsáról. Példának okáért
a kapitalizmusban nem lehetséges
mindenkinek munkát adni, akármit is
mond a kormány, mivel a tőkés kezében
a munkanélküliség az egyik legfontosabb

fegyver. Ki dolgozna 105 ezer forint
minimálbérért, ha az emberek nem
félnének a munkanélküliségtől? Ma még
ezt sokan nem értik, de egyre többen
kezdik felismerni. A mi dolgunk, hogy
ezt elmagyarázzuk az embereknek. Ha
az elveinket feladnánk, lehet, hogy lenne
néhány partnerünk, de ezzel együtt
elvesztenénk az elmúlt 25 évben szerzett
erkölcsi tőkénket. Az emberek ugyanis
azért fordulnak felénk, mert tudják, hogy
mi 25 éve a dolgozó ember mellett állunk.
A megyei küldöttértekezlet Budai
Ferenc nyugalmazott művezetőt választotta meg ismét megyei elnökké.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE:
ÚJULT ERŐVEL
Az elmúlt időszakban új erőre kapott a Munkáspárt Hajdú-Bihar megyében,
különösen Debrecenben. Itt is bebizonyosodott, hogy közös erővel, fegyelmezett munkával nehéz körülmények között is lehet eredményt elérni. A 2014-es
választásokon Debrecenben polgármester-jelöltet is tudtunk állítani – hangzott el
Edelényiné Nagy Mária megyei elnök beszámolójában.
Megyei elnöknek ismét Edelényiné Nagy Mária nyugalmazott pedagógust
választották meg. Alelnök lett Varga Imre 34 éves gépkocsivezető, és több más
fiatal is bekerült a megyei elnökségbe.
Az új vezetés első nagy próbatétele a március 13-i ünnepség megszervezése
lesz Debrecenben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján.
A debreceni fiatalok nagyon várják, hogy a szomszédos megyékből minél többen
jöjjenek el segíteni Debrecenbe, hogy közösen dolgozhassanak az ünnepség
sikerén.

BÁCS-KISKUN MEGYE: ÚJÍTÁS A VEZETÉSBEN
Bács-Kiskun megye munkáspárti szervezete részben új
vezetést választott. A megyei elnök tisztségét változatlanul
Kalapos Mária pedagógus tölti be, aki régóta sikeresen
vezeti a szervezetet. Újításra és fiatalításra is sor került. Az
elnökség tagja lett Balanyi István 41 éves áru-összekészítő,

aki egyben a kecskeméti városi szervezet elnöke is, és Baros
Béla, a bajai szervezet igen tapasztalt aktivistája. Az új
vezetés feladata, hogy megszervezze a párt közös céljának
végrehajtását, és biztosítsa, hogy a megyében is minden
választókerületben jelen legyünk.
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LEBUKOTT CIPRASZ
AZ ELSŐ TÜNTETÉS A SZIRIZA-KORMÁNY ELLEN

Ezrek mozdultak meg Athénban a Görög Kommunista Párt hívására az első Sziriza-kormány elleni tüntetésen. Egyre
többen értik meg, hogy a Sziriza nem a dolgozók érdekében politizál, kiegyezik az európai nagytőkével, a terheket a görög
dolgozókkal fizettetik meg.
Február 27-én Athénban, a görög parlament épülete előtt sor
került az első kormányellenes tüntetésre a Sziriza-kormány
hatalomra jutása óta. A Görög Kommunista Párt követelte
az összes népellenes megállapodás és kölcsönszerződés
érvénytelenítését.
Eközben a parlamentben Alekszisz Ciprasz görög
miniszterelnök tagadta, hogy országa harmadik nemzetközi
mentőcsomagért folyamodna, miután lejár a jelenleg futó
hitelprogram négy hónapos meghosszabbítása. A kormány

ülésén készült televíziós felvételek tanúsága szerint Ciprasz azt
is kijelentette, hogy kérték az adósság csökkentését. Azonban
a gonosz nemzetközi hitelezők ebben a kérdésben egységesek:
határozottan ragaszkodnak ahhoz, hogy Görögország teljes
egészében fizesse vissza adósságát. Cipraszék meg tárják szét a
kezeiket, ők megpróbálták…
Görögország 2010 óta két mentőcsomag keretében 240 milliárd
eurós támogatásban részesült az Európai Unió és a Nemzetközi
Valutaalap forrásaiból, cserébe súlyos megszorításokat és

RÁCZ MARGIT: GÖRÖGORSZÁG ISMÉT
ELFOGADTA A HITELEZŐK ELLENŐRZÉSÉT
A Görögországgal kötött hitelmegállapodás négy hónapos
meghosszabbítása fejében Athén valójában elfogadta, hogy
a hitelnyújtók – ténylegesen a trojkát alkotó intézmények –
folyamatosan ellenőrizhetik a görög költségvetés alakulását
– jelentette ki Rácz Margit, a Magyar Tudományos Akadémia
KRTK Világgazdasági Intézetének főmunkatársa. A szakértő
rámutatott arra is: a Ciprasz-kormány kötelezettséget vállalt
arra is, hogy az előirányzott négy hónapos „moratórium”
idején nem hoz olyan intézkedést, amely pótlólagos terhet
jelentene a költségvetésnek. A pénzügyminiszter által aláírt
athéni reformterv valójában azt jelenti, hogy az a rendszer,
amellyel a Sziriza kampányolt – nevezetesen, hogy „kibújik”
a trojka ellenőrzése alól – az elkövetkező négy hónapban a
meghosszabbított hitel fejében érvényét veszíti.

A privatizáció megkezdett leállítását visszavonják,
a minimálbér megemelését jegelik, csökkentik a
közalkalmazottak számát. Ebből pedig az következik, hogy
az új kormány nagyjában és egészében azt az utat követi,
amelyet az előző kabinet folytatott. Az igazi kérdés Rácz
Margit szerint most nem az, hogy van-e fény az alagút végén,
hanem az, hogy a görög társadalmon belül az a hatalmas
tömeg, amely a Szirizába helyezte bizalmát, megérti-e,
hogy nem kezdődik új korszak. „A fény ott fog kigyulladni
vagy elaludni, hogy a választók miként értékelik majd az
elkövetkező négy hónapot” – vélekedett a Világgazdasági
Intézet főmunkatársa, emlékeztetve: a növekvő szegény
réteg azt remélte, hogy a Ciprasz-kormány hatalomra
jutásával egy csapása megjavulnak a dolgok.

MUNKÁSPÁRT
KÜLFÖLD

reformokat kellett végrehajtania. A hitelmegállapodások az
Európai Unió esetében február 28-án, a valutaalappal pedig
2016-ban járt illetve jár le. Az euróövezeti pénzügyminiszterek
kedden hagyták jóvá a megállapodás négy hónappal történő
meghosszabbítását. Jánisz Varufakisz görög pénzügyminiszter
pénteken azzal büszkélkedett, hogy szándékosan terjesztett
euróövezeti partnerei elé homályos elképzeléseket tartalmazó
reformprogramot. Az euróövezeti pénzügyi támogatás
meghosszabbításának előfeltétele volt, hogy a görögök olyan
javaslatot terjesszenek elő, amely kellően átfogó és vitaalapként
szolgálhat a végleges megállapodás kidolgozásához. A görög
lista nem tartalmazott sem határidőket, sem számszerűsített
vállalásokat, ami szándékos volt - mondta egy pénteki televíziós
nyilatkozatban Varufakisz, „produktív bizonytalanságot”
emlegetve. Ezt azzal indokolta, hogy egyes euróövezeti kollégái
azt parancsolták neki, ne említsen számokat a javaslatokban,
„különben azt nem hagyják jóvá parlamentjeik”. Az egy hónapja
hivatalba lépett görög kormánynak több választási ígéretétől is
vissza kellett lépnie az euróövezeti jóváhagyás megszerzéséhez.
A Sziriza kormány tehát lényegében új megállapodást kötött
az EU-val, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy más néven,
más formában, de meghosszabbították a korábbi kormány (Új
Demokrácia-Paszok) megállapodását.
Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a Sziriza-kormány nem
tudja megvalósítani választási ígéreteit, és kompromisszumot
köt az EU-val. Ez a kompromisszum azonban a dolgozók
ellen irányul. Nem lesz minimálbér-emelés, nem veszik
vissza az állami alkalmazottakat, nem csökkenek a dolgozók
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adóterhei. A megoldás a tőkés hatalom korlátozása, a dolgozók
érdekeit szolgáló kormány megteremtése. Erre csak a Görög
Kommunista Párt képes.

„A privati záció megkezdett leállítását visszavonják,
a minimálbér megemelését jegelik, csökkentik a
közalkalmazottak számát. Ebből pedig az következik,
hogy az új kormány nagyjában és egészében azt az utat
követi, amelyet az előző kabinet folytatott.”

GLEZOSZ: BOCSÁNAT GÖRÖGÖK!
„Bocsánatot kérek Görögországtól. A Sziriza átvert
titeket, és ebben én is szerepet játszottam” – írja cikkében
Manilisz Glezosz. A Sziriza uniós képviselője a görög
baloldal legendája. Manolisz Glezosz 1922. szeptember
9-én született Naxos szigetén, 1935-ben költözött Athénbe
családjával. 1939-ben, még gimnazistaként részt vett
egy antifasiszta ifjúsági szervezet létrehozásában a
Dodekanészosz-szigetcsoport olasz megszállása és Ioannis
Metaxas diktatúrája ellen. 1941. május 30-án bajtársával,
Apostolos Santassal felmásztak az Akropoliszra, és letépték
a horogkeresztes német zászlót. Nevük innentől nem csak
Görögországban, hanem a német fasizmus ellen harcoló
összes országban szimbólummá vált. A németek halálra
ítélték, de csak 1942-ben tudták letartóztatni. Mégsem
tudták azonosítani, a kínzások ellenére sem vallott. Bő
egy év múlva szabadon engedték, hogy aztán először a
megszálló olasz, majd a kollaboráns görög nácik börtönében
kössön ki. Innen szökött meg 1944 végén. A németektől való
szabadulás Görögországban nem jelentett felszabadulást, a
megszálló brit csapatok és az amerikai „tanácsadók” nyíltan
beavatkoztak az ország életébe. A kirobbant polgárháború
a dolgozó Görögország és az elnyomók polgárháborújává
vált. A kommunistákkal együtt küzdő Glezoszt 1948ban immár a jobboldali athéni kormány ítélte halálra. A
kivégzés a nemzetközi felháborodás hatására elmaradt,

CIPRASZ ÉS GLEZOSZ
büntetését életfogytiglanra csökkentette a „demokratikus
Görögország”. 1954-ben kénytelenek voltak szabadon
engedni, de négy év múlva, immár “kémkedés” vádjával
tartóztatták le. Csak ’61-ben szabadult, hogy a jobboldali
katonai puccs után újra rács mögé űzzék. Glezosz összesen
11 évet és 4 hónapot töltött börtönben, ennek zömét az
akasztófa árnyékában. A Szovjetunió 1968-as csehszlovákiai
beavatkozását elítéli, ekkor eltávolodik a Görög Kommunista
Párttól is. A görög szocialisták ezt parlamenti mandátummal
díjazzák. Azonban 1990-ben már rájön, hogy hibázott, nem
hajlandó éltetni a kelet-európai „rendszerváltásokat”. Újra
együttműködik a kommunistákkal, azonban az elmúlt
években elhiszi a Sziriza ígéreteit, a párt részben neki
köszönheti legitimitását. Most lényegében szakított az újabb
álbaloldali kísérlettel.

10

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 10. SZÁM
2015. MÁRCIUS 7.

OROSZORSZÁG

GYILKOSSÁG
NYUGATI NÉZŐKNEK

Február 28-án, éjjel a Kreml közelében lelőtték Borisz
Nyemcov orosz ellenzéki politikust, a Jelcin-korszak egykori
miniszterelnök-helyettesét. Valerij Raskin, az Oroszországi
Föderáció Kommunista Pártjának alelnöke, a moszkvai
városi bizottság első titkára az alábbiakban kommentálta a
merényletet:
„Az akció a nyugati nézőknek szólt. Éppen ezért választották
áldozatnak Borisz Nyemcovot, akit jól ismernek Nyugaton, mint
az “orosz reform-kormányok” egyik vezetőjét, Borisz Jelcin
közeli hívét. A gyilkosság egész forgatókönyve a nyugati média
igényeit elégítette ki: barátságtalan moszkvai éjszaka, az orosz
birodalom nagyságát idéző grandiózus híd, a háttérben a Kreml
és a Vaszilij Blazsennij székesegyház.
Az is világos, hogy mit akartak a gyilkosok. Csapást akartak
mérni a Kreml tekintélyére, lejáratni az orosz vezetést az európai
közvélemény szemében olyan helyzetben, amikor Oroszország
és Európa viszonyában az enyhülés jelei mutatkoznak, és az
ukrán rezsim újabb vereséget szenved el Donbaszban. Céljuk
volt az is, hogy a liberális gyűlést, amelyet Moszkva egyik
új peremkerületében engedélyeztek a hatóságok, Moszkva
központjába vigyék át, és „mozgalmas utcai zavargásokká”
alakítsák át, ami várhatóan vérontással végződik...
A Nyemcov-gyilkosság nyilvánvaló üzenet az egész

orosz politikai elitnek: “semmitől sem rettenünk vissza!”
A gyilkosságot amerikai transznacionális pénzügyi csoportok
rendelték meg... A végrehajtókat pedig valószínűleg az ukrán
titkosszolgálatok bérelték fel.
A Nyugat az Oroszország elleni szankciók szigorítására
készül, nyíltan fegyvereket akarnak Ukrajnának szállítani.
Békeszünet? Politikai rendezés? Láthatóan egyikből sem lesz
semmi. A Nyemcov-gyilkosság megrendelői háborút akarnak,
nagy háborút, amelyet nem saját maguk vívnak. Harcoljanak
csak az európaiak, az ukránok, az oroszok! Az Oroszország
elleni háború fenyegetésből és távlati tervből mára napjaink
valóságává vált...
Egyáltalán nem lehet kizárni, hogy Moszkva utcáin a
rendzavarások fegyveres összetűzésbe torkolnak. Semmilyen
garancia sincs arra, hogy Nyemcov gyilkosai a március 1-i
moszkvai liberális tüntetésre nem küldtek több terrorista
csoportot, és a liberális ellenzék által szervezett gyászmenet
Moszkva központjában nem vezet a tüntetők és a rendőrség
közötti összetűzéshez, sőt a politika ellenfelek közötti
verekedéshez. Nincs garancia arra sem, hogy “ismeretlen
orrlövészek” nem nyitnak tüzet a békés járókelőkre. Hiszen
– Gene Sharp szavaival élve – a vörös vércseppek olyan
meggyőzőek rokonszenves fiatal lányok fehér blúzán.”
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VÖRÖS TAVASZ MOSZKVÁBAN
Sokezres tüntetésen követelték az orosz
kommunisták a liberális Medvegyevkormány
leváltását.
A
felvonulók
államosítást, a dolgozókat sújtó terhek
radikális csökkentését, a szupergazdagok
extraadóját követelték. A transzparenseken
a “szokásos vörös jelszavakon” kívül a
következők is szerepeltek: „A Majdan
Oroszország
ellenségeinek
kell”,
„Amerika, vidd el magadnak a Majdant!”,
„A fasizmus nem törhet át”. Sokan a
donyecki és luganszki népköztársaságok
zászlait is vitték a vörös lobogók mellett.

Boldog Nőnapot!
„Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.”
Juhász Gyula
Boldog Nőnapot, sok örömet, mosolyt kívánunk a Munkáspárt minden nőtagjának,
barátainknak, minden magyar asszonynak és lánynak!
Munkáspárt Elnöksége

