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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
A DOLGOZÓK NEMZETKÖZI
TANÁCSKÖZTÁRSASÁGÁÉRT
Március 21-ét, a Tanácsköztársaság
kikiáltásának napját a mai tőkés
hatalom kiírta a történelemből. Persze,
az ő szempontjukból nézve érthető. A
Tanácsköztársaság mindarra mondott
nemet, amit a mai hatalom magáénak vall.
A mai Magyarország a milliárdosok és
szupergazdagok, a tőkések birodalma, a
Tanácsköztársaság a “munkások, katonák
és földmívesek tanácsainak köztársasága”
volt. Ma a népet csak négyévente kérdezik
meg, s mindent nélküle döntenek el. A
Tanácsköztársaságban „a dolgozó nép
hozza a törvényeket, hajtja azokat végre
és bíráskodik azok megszegői fölött”.
Ugye, mennyire más!
Ma hivatalosan 330 ezer embernek
nincs munkája, nem beszélve azokról a
százezrekről, akik a munkanélküliség és
a szegénység elől menekültek el az EU
országaiba. A Tanácsköztársaság a munkát
joggá és kötelességgé tette, és kimondta: “A
munkaképteleneket, valamint azokat, akik
dolgozni akarnak, de akiknek az állam
munkát juttatni nem tud, az állam tartja el.”
Rosszabb volt ez, mint az, ami ma van?
Ma minden a gazdagoké, a
tőkéseké. A Tanácsköztársaság elvette
a gyárakat, a bankokat a gazdag
tőkésektől. A nagypolgári lakásokba
beköltöztette a hajléktalan munkást,
mert a Tanácsköztársaságban a lakhatás
mindenki joga volt, és nem a tehetősek
kiváltsága. Nem ezt kellene ma is?
A mai hatalom gyűlöl mindent,
ami veszélyt jelenthet a hatalmára
nézve. A múlt eseményeiben, 1919ben és az 1948 utáni szocialista építés

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.
évtizedeiben fenyegetést lát, mert tudja,
annak értékeivel nem tud versenyezni. A
szocializmus ugyanis a többségnek adott
jobb, emberibb életet. A kapitalizmus
jobb életet csak a kisebbségnek, a
gazdagoknak ad, a többségnek legfeljebb
a jobb élet illúzióját.
A mai hatalom nem meri kimondani
azt sem, hogy a Tanácsköztársaság
nem egyszerűen egy antikapitalista
kísérlet volt. A Tanácsköztársaság,
élén a kommunistákkal, olyan nemzeti
feladatot is felvállalt, amit sem az
arisztokrácia, sem a polgárság, sem a
szociáldemokrácia nem vállalt: a haza
védelmét. A Tanácsköztársaság politikai
és katonai vezetésének legnagyobb
érdeme, hogy egy vesztes háború után,
néhány hét alatt képes volt az ország
emberi és anyagi tartalékait mozgósítani,
és sikeres honvédő háborút folytatni.
A magyar Vörös Hadsereg saját erőből
visszafoglalta a Felvidéket, a magyarlengyel határon magyar katona állt. Amíg
a Tanácsköztársaság a külső ellenség
ellen küzdött, Horthy Miklós eközben a
Nemzeti Hadsereget szervezte, de nem
az agresszorok ellen, hanem a munkásparaszthatalom ellen.
Orbán Viktor idei március 15-i
beszédében semmivel sem indokolható
gúnnyal muszkáknak nevezte az 184849-es magyar szabadságharcot leverő
orosz katonákat, éreztetve, hogy a mai
muszkákkal sem vállal közösséget. De
vajon szóvá teszi-e valaha is, hogy 1919
nyarán Magyarország függetlenségét
Clemenceau francia idegenlégiósai,
Masaryk csehszlovák katonái, és nem
utolsó sorban Mihály román király
katonái verték le?

Béke? Igen, mindannyian azt akarjuk.
Legalábbis mi, dolgozó emberek. A tőkés
hatalmak háborút akarnak, mert pénzt
hoz, sok pénzt. S, persze azért, mert
ilyenkor az egyes országok dolgozói
egymást kezdik utálni, egymás ellen
küzdenek, ahelyett, hogy saját tőkés
uraik ellen fordulnának. Küzdjünk most
az oroszok ellen, a terrorista arabok ellen,
az észak-koreaiak, a szírek ellen, sőt
bárki ellen, csak ne a bankok, a gyárak
urai ellen. Pedig ők az igazi ellenség.
Amíg a tőke, a pénz uralja a világot,
mindig lesznek háborúk, lesz öldöklés,
lesz nacionalista ámítás.
“A világháborút előidéző imperializmus
helyett a Tanácsköztársaság a világ
proletárjainak egyesülését, szövetségét, a
dolgozók nemzetközi tanácsköztársaságát
akarja. Ezért ellensége a kizsákmányoló
háborúnak, a népek minden elnyomásának
és leigázásának.” Csodálatos, igaz gondolatok a Tanácsköztársaság alkotmányából.
Még nem éltünk olyan világban, ahol
megvalósult volna a nemzetközi tanácsköztársaság. De éltünk olyan világban,
amelynek nagy részén, Kubától a
Szovjetunión át Kínáig, a dolgozó ember
szava volt a döntő. S mi volt az eredmény?
Elkerültünk egy újabb világháborút,
nem kellett magyar katonát újra és újra
háborúba küldeni.
Most újra a tőke van fölényben,
s negyedszázada ki sem mászunk
a
háborúkból.
Jugoszlávia,
Irak,
Afganisztán, Iszlám Állam, s még nincs
vége! Ne nyugtatgassuk magunkat, hogy a
magyar katonák önkéntesen mentek oda,
meg egyébként is kevesen vannak, és nem
is harcoló egységek. A felelősségünkön ez
mit sem változtat. Magyarország a rossz
oldalán áll.
A Tanácsköztársaság egy évszázados
álmot öntött testbe, a dolgozó, a
kizsákmányolt, az elnyomott nép álmát
arról, hogy egyszer a maga ura lesz,
mindennap jóllakhat, nem kell félnie a
holnaptól, a gyermeke ember lesz, nem
szolga. Az álmot mi éltetjük tovább, s
tőlünk is függ, hogy mikor lesz ismét
valóság.
THÜRMER GYULA
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HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. A NAV 19,79 millió forintos szerződést kötött a Scorpio
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel „pilóta nélküli repülő eszköz”,
azaz drón beszerzésére – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Az
eszközöket a cigarettacsempészet elleni harcban használná fel az
adóhivatal.
Munkáspárt: Bizonyosan sokat tud segíteni egy ilyen eszköz,
különösképp, ha át is lát „mindenen”. Addig viszont elkullogunk
a „Nemzeti” trafikba, vagy szépen a piacos „cigi-cigi” szavakra
kapjuk fel a fejünket. Az új szabályozás bizonyosan jó egyeseknek.
Bizonyosan nem az egészségügynek. És nekünk sem.
2. Ezer ember kap nyolcórás munkát a tavaszi-nyári közfoglalkoztatási
programban Nyíregyházán - közölte a rászorulókat alkalmazó
helyi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. szóvivője kedden az
MTI-vel. Szabó Edina elmondta, hogy a résztvevők április elsejéig
kapcsolódnak be az augusztus végéig tartó programba.
Munkáspárt: Ezt tényleg eredményként tartják nyilván? Emberek
éhbérért dolgoznak, képességeiktől távol. Nekik nem szánalomra,
hanem konkrét megélhetésre van szükségük. Ha olyan lesz, akkor
tessék a munkanélküliség csökkentéséről beszélni!
3. Megszüntette Vizoviczki László előzetes letartóztatását, és házi
őrizetbe helyezte az éjszakai mulatóiról elhíresült vállalkozót a
Fővárosi Törvényszék. A döntés nyomán levették róla a kéz- és
lábbilincset. A bíróság úgy döntött: Vizoviczkinek viselnie kell a
nyomkövető jeladót, amelynek segítségével a rendőrség ellenőrzi,
hogy nem hagyja-e el a számára tartózkodási helyként kijelölt
családi házat.
Munkáspárt: Micsoda könyörtelenség! Szegényt csak alig
néhány ügyben vádolják, jó, nem csip-csup kekszlopásban, de
vesztegetésben, visszaélésben, fenyegetésben, sorolhatnánk, de hát
akkor is! A nyomorult bolti tolvaj ülje le szépen, még a tárgyalás
előtt a neki járó időt, ilyen kategóriában csak nem szobrozhat
valaki a II. kerületi házán kívül! De ne aggódjunk, már szóltak: a
jog nem igazságot, jogot szolgáltat. Kinek-kinek…
4. Tizenhat 70 és 90 év közötti néni és bácsi él közös albérletben
Nagymágocson, egy családi házban. A hatóságok szerint az idősek
nem albérlők, hanem egy bejegyzés nélkül, illegálisan működtetett
idősek otthona lakói.
Munkáspárt: Bizonyos esetekben nehéz eldönteni, kinek van igaza.
Egy idősotthonnak is megvannak a maga feltételei, hiába a jó
szándék, visszájára fordulhat, ha ezek a feltételek nincsenek meg.
És persze visszaélésekről is hallhattunk már bőven. Ugyanakkor
a jogszabályi feltételek is úgy vannak kitalálva, hogy aki szeretne
valamit – segítségre szorul, vagy segíteni próbál –, biztos, ami
biztos, jó sokat fizessen, mindenekelőtt az államnak. Ha valakik
megoldják olcsóbban, mindjárt szabálytalannak nyilvánítják
a működésüket. Egyetlen megoldás látszik: az idősekről való

gondoskodás össztársadalmi, állami feladat legyen. Nem
egy jólelkű asszony segítő szándékának és személyi-tárgyi
lehetőségeinek függvényében kell a rászorulókon segíteni, hanem
intézményesen, hozzáférhető módon és ellenőrzötten.
5. Ifjú polgárőrök segíthetik a jövőben a polgárőrség munkáját, ha a
parlament elfogadja azt a törvénymódosítási javaslatot, amelyet két
fideszes képviselő nyújtott be az Országgyűlésnek. Ez alapján a
Magyarországon működő polgárőr egyesületek a jövőben 14 és 18
év közötti ifjú polgárőröket is felvehetnének: az életkor mellett a
másik fontos feltétel, hogy a jelentkező büntetlen előéletű legyen.
Munkáspárt: Két okból is éljenezhetünk. Egy: megoldottuk a
fiatalok munkanélküliségi problémáját. Mivel felhalmozódtak
az adminisztrációs tennivalók a polgári védelemben, terük nyílt
a fiataloknak a munkába való bekapcsolódásra. Kettő: olyan
mértékben tárt karokkal várja a fiatalokat a polgári védelem,
hogy akár kiskorúak is lehetnek, ha büntetlen előéletűek. Megvan
a diákmunka is! Már évtizedek óta nézzük szomorúan, ahogy a
valamikor értelmes, alkotó, építő munkát végzett aktív korúak
jobb híján elmennek őrző-védő kft-be, állnak az éjjeli mulatóhely
ajtajában, vagy kísérgetnek egy-egy politikai csoportosulást vagy
diplomáciai vendégsereget. Ez a lelki törés most már elmarad: a
fiatal egyáltalán nem kell, hogy felnőtt életét értelmes, alkotó
munkával kezdje, már diákként felkészülhet a felemelő feladatokra!
Ha kedvet kap ehhez a munkához, akár tanulnia sem kell.
6. A váci Madách Imre Gimnázium diákjait is meghívta a KLIK a
budapesti március 15-i megemlékezésekre, az iskola visszautasította
a felkérést.
Munkáspárt: A váci iskola példája nem egyedi, több iskola elhárította a
felkérést, nincs az a gyerek, aki egész nap március tizenötödikézne
a hivatalos állami ünnepségen egy ingyen ebédért. A felkérés
rosszat sejtet: a Fidesz kormánynak nem elég, hogy az ország
kétharmaddal újra megválasztotta: most már igazi hatalmat akar,
nincs megállás! A gyerekek úgy ünnepeljenek, ahogy ő politizál;
az iskolák úgy küldjék őket, tanítsák meg nekik, mikor kell
éljenezni, mikor tapsolni, mikor felállni – és lesz ez még rosszabb
is! Ha mindig szót fogadunk.
7. A magyar, a görög és a ciprusi termékek kerülnek először orosz piacra
az embargó feloldása után – mondta az orosz állat-egészségügyi
és növényvédelmi szövetségi szolgálat vezetője. Szergej Dankvert
arról beszélt, hogy „vizsgálják szakértők küldését Magyarországra,
Görögországba és Ciprusra. Feladatuk auditálni a szállítókat, hogy
amint az Oroszország által válaszként hozott embargót Moszkva
feloldja, ezek az országok azonnal exportálhassanak.”
Munkáspárt: Lehet ez még jó nekünk. Mondjuk, nem lenne rossz
tudni, mit is értenek az „auditálás” kifejezés alatt, de lehet még
jó. Ráadásul a sok amerikai ellenőr, tanácsadó után mennyi
meglepetést tudnak hozni?
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FÜGGETLEN MAG

A Munkáspárt az idén Debrecenben és Budapesten
emlékezett meg központi ünnepséggel az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulójáról. A debreceni
Nagytemplom előtti rendezvény Hajdú-Bihar megye új
munkáspárti vezetésének első nagy akciója volt. Edelényiné
Nagy Mária elnök és Varga Imre alelnök irányításával
lelkesen készültek, nagy terveket kovácsoltak, és végül olyan
megemlékezést szerveztek, amelyre bárki előtt büszkék
lehetnek. Két munkáspárti fiatal, Simon Edit és Dobány
László idézte fel 1848 márciusának emlékét. Filemon Kristóf
verset mondott, Kalapos Mária pedig a Munkáspárt mai 12
pontos követelését olvasta fel. A Kossuth téri rendezvényt
követően a munkáspárti csapat a Petőfi-szoborhoz vonult,
és közben osztogatták a Munkáspárt ünnepi szórólapját.
Jól dolgoztak a szervezők, köszönet mindenkinek! Köszönet
azoknak is, akik más megyékből jöttek segíteni!
Budapesten, a kispesti Kossuth-szobornál került sor
a budapesti szervezet ünnepségére, amelyre eljöttek a
Központi Bizottság aznapi ülésének résztvevői is. Kajli
Béla budapesti elnök köszöntője után Farkas Ferenc és
egy tehetséges budapesti tanárnő versekkel köszöntötték
az ünnepet és az ünneplőket. Fehérvári Zsolt olvasta fel a
Munkáspárt 12 pontját. A járókelők közül sokan megálltak,
és belehallgattak az ünnepségbe. A kispesti Kossuth tér
most már hagyományos munkáspárti színtérré lett. Mindkét
rendezvény szónoka Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke
volt. Alábbiakban az ő beszédeiből idézünk.

Egyik legszebb ünnepünket köszöntjük ma, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóját. A forradalom, az
önkény elleni lázadás eszméje, a magyar szabadság ügye 167
éve lelkesíti, buzdítja, erősíti a magyar embert.
Március 15-én egy pillanatra mindannyian fiatalnak érezzük
magunkat. Képzeletben ott vagyunk a márciusi ifjak között a
Pilvaxban.
A Nemzeti Múzeum előtt Petőfivel együtt kiáltjuk:
„Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!”
Este együtt megyünk a Budai Várba, hogy kiszabadítsuk
Táncsicsot.
Júliusban együtt hallgatjuk Kossuth Lajost az
országgyűlésben:
„Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék
meg a Hazát, e percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat
keblemre.”
S, együtt szavazzuk meg a Honvédsereg felállítását, 200 ezer
magyar katona toborzását.
Kossuth hozzánk szól, amikor mondja a nagyszerű szavakat:
„én leborulok e nemzet nagysága előtt, s csak azt mondom: annyi
energiát a kivitelben, mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam
a megajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják
megdönteni!”
Szeptemberben ott vagyunk Pákozdnál, és együtt kergetjük
el Jelačićot.
Együtt hallgatjuk Kossuthot Szegeden:
„Szegednek népe, nemzetem büszkesége, szegény elárult
hazám oszlopa! Mélyen megilletődve hajlok meg előtted.”
A tavaszi hadjáratban együtt vagyunk Görgeyvel, osztozunk
a szenvedésben és a győzelemben.
1849. április 14-én itt vagyunk a debreceni Nagytemplomban.
Felállunk és tapsolunk Kossuth szavaira:
„Magyarország… szabad, önálló és független európai
státusnak nyilváníttatik.”
„A Habsburg-Lotaringiai ház… Magyarország feletti
uralkodásból ezennel a nemzet nevében örökre kizáratik,
kirekesztetik, és az ország területéről s minden polgári jogok
élvezetéből számkivettetik.”
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AGYARORSZÁGOT!
„A MAGYAR TÖRTÉNELEM KÖZÖS. NEM LEHET ÉS NEM SZABAD
VÁLOGATNI A MÚLTBÓL. NEM LEHET EGYES ÉVTIZEDEKET KIÍRNI
A TÖRTÉNELMÜNKBŐL. A MAGYARSÁG TÖRTÉNETE LEGALÁBB
KÉTEZER ÉVRE TEHETŐ, AMIBŐL AZ ÁLLAMISÁG EZER ÉVÉT
ISMERJÜK LEGINKÁBB. AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA 51
ÉVE, A HORTHY-RENDSZER 25 ÉVE, VAGY AKÁR A SZOCIALIZMUS 40
ESZTENDEJE CSAK EGY RÖVID SZAKASZA ANNAK, AMIT MAGYAR
TÖRTÉNELEMNEK HÍVUNK. NAPJAINK POLGÁRI „DEMOKRATIKUS
RENDSZERE” SEM TART AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGIG, BÁRMENNYIRE IS
HISZIK EZT FELKENT KÉPVISELŐIK.
TÖRTÉNELMÜNKET CSAK EGYÜTT LEHET FELFOGNI. AKI VÁLOGAT,
AKI KISZAKÍT A TÖRTÉNELEMBŐL NEKI NEM TETSZŐ KOROKAT VAGY
SZEMÉLYEKET, MEGHAMISÍTJA A MÚLTAT, S MI TÖBB, ELVESZI A
NEMZET KÖZÖS ÉRTÉKEIT, MEGTÖRI A NEMZET GERINCÉT.”
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KI AZ EURÓPAI UNIÓ

Pár hónap múlva Segesvárnál együtt vagyunk Petőfivel, és
egy kicsit mi is vele halunk.
Március 15-e szép ünnep. Szeretjük. Az év többi napján
különbözőek vagyunk, másként gondolkodunk, küzdünk
egymás ellen, gyakran életre-halálra.
De március 15-e más. A kokárda összeköt bennünket.
A kokárda össze kell, hogy kössön bennünket. Petőfi és
Kossuth minden magyaré. Mindannyiunké Batthyány is. De
mindannyiunké Táncsics is. Mieink Damjanich parasztkatonái,
a szabadságharc népfelkelői is.
A magyar történelem közös. Nem lehet és nem szabad
válogatni a múltból. Nem lehet egyes évtizedeket kiírni a
történelmünkből. A magyarság története legalább kétezer évre
tehető, amiből az államiság ezer évét ismerjük leginkább. Az
Osztrák-Magyar Monarchia 51 éve, a Horthy-rendszer 25
éve, vagy akár a szocializmus 40 esztendeje csak egy rövid
szakasza annak, amit magyar történelemnek hívunk. Napjaink
polgári „demokratikus rendszere” sem tart az örökkévalóságig,
bármennyire is hiszik ezt felkent képviselőik.
Történelmünket csak együtt lehet felfogni. Aki válogat,
aki kiszakít a történelemből neki nem tetsző korokat vagy
személyeket, meghamisítja a múltat, s mi több, elveszi a nemzet
közös értékeit, megtöri a nemzet gerincét.
Március 15-e összeköt bennünket. E napon magyarok
vagyunk, bárhova is születtünk, bárhol is legyünk a világban.
Büszkék vagyunk, hogy egy nyelvet beszélünk, legyünk bár
gazdagok vagy szegények. Büszkék vagyunk, hogy a Himnusz
és a Szózat ugyanazt jelenti minden magyarnak.

A márciusi forradalom eltörölte a jobbágyságot, utat nyitott
a polgári fejlődés előtt. A szabad paraszt többet tudott tenni az
országért, mint a földhöz kötött jobbágy. A forradalom lendületet
adott a termelő erők fejlődésének, a haladásnak.
A márciusi ifjak a haladásért küzdöttek. A hangsúly a
haladáson van!
Aki ma azt mondja, hogy kövessük a márciusi ifjakat, és
adjunk új lendületet az európai, a nyugati polgári fejlődésnek,
tévútra visz bennünket.
A nyugati polgári fejlődés válságban van. Nem tudnak munkát
adni millióknak. Nem tudják felszámolni a szegénységet. A
vagyonok egyre kevesebb ember kezében halmozódnak fel. A
gazdagok egyre gazdagabbak lesznek, a szegények pedig egyre
szegényebbek. A középosztály eltűnik. A felzárkózás egyre
kevesebbeknek adatik meg.
A válság felszámolja a „demokratikus kapitalizmust”. Egyre
kevesebben mennek el a választásokra. Az emberek már nem
szólhatnak, és nem is szólnak bele a politikába.
Butítják a népet, elveszik tőle a kultúrát, az oktatást, ahelyett,
hogy egyre feljebb emelnék.
Nem tudnak mit kezdeni a menekültekkel. Az idegen
ellenséggé válik. A más kultúrák, más civilizációk ellen háború
folyik, eszmékkel, médiával, tankokkal és repülőkkel egyaránt.
A haladás ma mást jelent. A haladás ma azt jelenti, hogy
munkát adunk minden magyar embernek.
A haladás ma azt jelenti, hogy a magyar termelőerőket
fejlesztjük, és nem a német és amerikai cégek kiszolgálói
vagyunk.
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BÓL! KI A NATO-BÓL!
A haladás ma azt jelenti, hogy a tudáshoz mindenki
hozzájuthat. Azt jelenti, hogy az ember nem gép, nem automata,
hanem gondolkodó lény.
A haladás ma azt jelenti, hogy a megtermelt javakból
mindenki munkája szerint részesülhet.
A haladás ma azt jelenti, hogy az ország jövőjét nem néhányan
döntik el, hanem mi, a nép közösen.
A haladás ma azt jelenti, hogy eltanuljuk más civilizációktól
sikereik titkát.
A haladás ma azt jelenti, hogy elavult értékeink helyett újakat
hozunk. A pénz helyett a tudást tiszteljük, az egyén érdekei fölé
helyezzük a közösség érdekeit.
A történelem végül is rendszerek versenye. Melyik rendszer
teszi hatékonyabbá a termelő erők fejlődését, melyik teszi
jobbá az emberek életét? Nem egyesekét, a többségét! Melyik
rendszer képes megőrizni a múltat, építkezni elődeink tetteire,
kemény gerincet adni minden magyarnak? Ez itt a kérdés! A mi
válaszunk egyértelmű. A jövő a szocializmusé, az új közösségi
társadalomé.
Kossuth Lajos a debreceni Nagytemplomban kiáltotta ki
az ország függetlenségét. A ma politikusai büszkén verik a
mellüket, hogy ők Kossuth követői, és Magyarország sohasem
volt olyan független, mint most.
De mi történik valójában?
Az Orbán-kormány önálló, nemzeti érdekeken alapuló
külpolitikát hirdet, ami helyes. A keleti nyitás helyes. A déli
nyitás is helyes, sőt már régen meg kellett volna tenni.
De az Orbán-kormány mást is tesz, ami viszont nem helyes.
Belép az Iszlám Állam elleni háborúba. Ez a háború nem
a keresztények védelmét szolgálja, hanem az USA és Izrael
uralmát a Közel-Keleten.
Az Orbán-kormány egyre többet költ fegyverkezésre, bővíti

a pápai támaszpontot, támogatja a NATO Oroszország elleni
akcióit.
Ez az ár túl magas az USA bizalmáért. Ez a politika veszélybe
sodorja a magyar külpolitika más, helyes irányait, semmivé
teszi az ország szuverenitását és függetlenségét.
Mit jelent ma a magyar függetlenség?
A függetlenség ma azt jelenti, hogy csak és kizárólag
Magyarország érdekei határozzák meg lépéseinket.
A függetlenség ma azt jelenti, hogy nem másoljuk senki
politikai modelljét, szokásait vagy értékeit.
A függetlenség ma azt jelenti, hogy nem fogadjuk el sem az
USA, sem az EU nyomását. Ma nem Bécs ellen kell küzdenünk,
mint a márciusi ifjaknak, hanem Washington és Brüsszel ellen.
A függetlenség ma azt jelenti, hogy nemet mondunk az USAEU transzatlanti partnerségre.
A függetlenség ma azt jelenti, hogy nem háborúzunk
Oroszországgal.
A függetlenség ma azt jelenti, hogy a Krím-félsziget ügyében
Oroszország mellé állunk. Oroszország példát mutatatott arra,
hogy a határokat igenis módosítani lehet etnikai alapon. Vajon
van más út a trianoni rablóbéke következtében szétszakított
nemzetünk számára?
A függetlenség ma azt jelenti, hogy nem engedünk idegen
katonákat Magyarországra, és nem visszük katonáinkat
külföldre.
Mi ilyen függetlenséget akarunk.
Ki az Európai Unióból! Ki a NATO-ból!
Tűzzük ki ma a kokárdát, tegyük mellé Petőfi képét! Adjuk
meg a jelet, hogy él a nép! Mutassuk meg országnak-világnak,
hogy élhető Magyarországot akarunk, munkával, szabadsággal,
jóléttel!
Éljen forradalmár elődeink emléke!
Éljen a forradalom!
Éljen a szabadság!
Éljen a nép!
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MUNKÁSPÁRT

A MAGYAR DOLGOZÓK
12 PONTOS KÖVETELÉSE
Új Alkotmányt és új munkatörvénykönyvet a dolgozók védelmére!
Munkát mindenkinek! Az állam biztosítsa az első munkahelyhez való jogot!
Ingyenes oktatást! Ingyenes egészségügyet! Költsük a GDP 10 százalékát az oktatásra
és 10 százalékát az egészségügyre!
Mindenki számára alanyi jogon biztosítani nyugdíjat! A mindenkori létminimumnak
megfelelő minimálnyugdíjat!
Legyen jogunk ellenőrizni és visszahívni a képviselőket és a kormányt!
A külföldi cégek ne vihessék ki a nyereségüket! Ezért fizessenek 98 százalékos
osztalékadót! Egyszeri 40 százalékos vagyonadót fizessenek a magyar nagytőkések!
Az egykulcsos személyi jövedelemadót el kell törölni. Aki többet keres, fizessen több
személyi jövedelemadót! A milliárdosok, a szupergazdagok adója 45 százalék legyen!
Szüntessük meg az ÁFÁ-t az alapvető élelmiszereknél, az oktatásban, az egészségügyben,
a lakossági energiafogyasztásban, a lakosságot szolgáló építkezésekben!
Hozzunk létre állami „népi bank”-ot olcsó hitelekkel, kedvező feltételekkel!
Egy fillér állami támogatást se a külföldi cégeknek! Minden erővel a magyar gazdaságot,
a magyar mikró-és kisvállalkozókat, a családi vállalkozásokat kell támogatni!
Magyarország lépjen ki a NATO-ból!
Induljon társadalmi párbeszéd Magyarország EU-tagságának tapasztalatairól! Ennek
alapján a nép döntsön az EU-tagságunkról!
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KÉSZEN ÁLLUNK
A KONGRESSZUSRA

Múlt szombaton megtartotta utolsó ülését a párt 23. kongresszusán
választott Központi Bizottság. A testület mandátuma március 28án, a 26. kongresszuson lejár, és a kongresszus új testületet választ.
A Munkáspárt politikailag, szervezetileg és káderszempontból egyaránt készen áll a kongresszusra – jelentette
Thürmer Gyula elnök. A tagság egyetért a Központi Bizottság
helyzetértékelésével. „Magyarországon nem jött létre
forradalmi helyzet, de változik a társadalmi környezet. Egyre
több a megsértett, elégedetlen ember, egyre többen élnek nehéz
körülmények között. Ugyanakkor igaz, hogy a tőkésosztály képes
kezelni a társadalmi konfliktusokat. Reálisan végiggondolva
azt mondhatjuk, hogy átfogó és mély társadalmi fordulatra nem
lehet számítani, de az erjedés a társadalomban folytatódhat. Ez
pedig azt jelzi, hogy van és egyre inkább lesz olyan társadalmi
környezet, amely igényelheti a mi mondanivalónkat.”
A tagság támogatja a jövőre vonatkozó terveket is. „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 képviselő-jelölttel.”
Hajdu József a kongresszus technikai kérdéseit ismertette,
majd szólt a szervezeti szabályzat részleges módosításának
ügyéről. A KB javasolja, hogy néhány területen módosítsuk
a szervezeti szabályzatot. Körültekintő vita után a KB úgy
döntött, hogy a tagdíjfizetés rendjére vonatkozó szabályokat
nem javasolja megváltoztatni.
Kajli Béla a Jelölést Előkészítő Bizottság nevében
tájékoztatta a Központi Bizottságot. A tagság megkérdezése
alapján megállapítható, hogy a többség Thürmer Gyulát, a párt
mai elnökét szeretné a jövőben is a párt élén látni. A Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság elnökének pedig Kerezsi Lászlót javasolják.
A kongresszuson az ott megválasztott Jelölő Bizottság teszi
meg majd a végleges javaslatokat.
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MADURO CSELEKEDHET

Ideiglenesen rendkívüli hatalommal ruházta fel Venezuelában
a parlament az államfőt, hogy az lépéseket tehessen az országot
sújtó amerikai szankciók ellen.
A törvényhozás kilenc hónapra adott felhatalmazást Nicolás
Maduro elnöknek arra, hogy törvényhozási jóváhagyás és
konzultáció nélkül bocsáthasson ki törvényeket.
Maduro maga kérte jogköreinek kiterjesztését annak érdekében,
hogy válaszintézkedéseket hozzon az Egyesült Államok Caracast
sújtó szankcióira, amelyeket „imperialista agressziónak” tekint.
Barack Obama amerikai elnök múlt héten adta ki a rendeletet,
amelyben az Egyesült Államokkal szembeni nemzetbiztonsági
fenyegetésnek minősítette Venezuelát, és büntetőintézkedéseket
rendelt el néhány tisztségviselője ellen. „Nem látunk szívesen
olyan volt és jelenlegi venezuelai tisztségviselőket, akik megsértik
a venezuelai állampolgárok emberi jogait és állami korrupció
részesei” – írta indoklásképpen a Fehér Ház közleménye.
Maduro válaszul védelmi jellegű hadgyakorlat megtartását is
elrendelte.
Az Unasur felszólította Washingtont, hogy vonja vissza a
Venezueláról kiadott rendeletet.

A Dél-amerikai Nemzetek Szövetsége (Unasur) arra kérte
az amerikai kormányzatot, hogy vonja vissza azt az elnöki
rendeletet, amelyben „szokatlan és rendkívüli” fenyegetésnek
minősítette Venezuelát az Egyesült Államok nemzetbiztonsága
és külpolitikája szempontjából.
A szervezetnek az ecuadori fővárosban, Quitóban az ügy
miatt összehívott rendkívüli külügyminiszteri értekezletén
terjesztették elő ezt a kérelmet, miután visszautasították, és
külső beavatkozásnak minősítették Barack Obama hétfői
döntését, amely szankciókat is tartalmazott a venezuelai
biztonsági apparátus hét vezetője ellen. Ezzel együtt azt is
kérték, hogy az Egyesült Államok keressen lehetőséget a
párbeszédre Caracassal.
Azt is közölték, hogy folyamatosan figyelemmel követik a
venezuelai demokratikus erők párbeszédét, és támogatásukról
biztosították a dél-amerikai országban az év végén esedékes
parlamenti választásokat.
Az Unasur tagjai szerint a venezuelai belpolitikai helyzetet
az ország alkotmányában lefektetett demokratikus eljárások
révén, külső beavatkozás nélkül kell megoldani - hangsúlyozta
a 12 külügyminiszter.
A szervezet tagjai: Argentína, Bolívia, Brazília, Chile,
Ecuador, Guyana, Kolumbia, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay
és Venezuela.
Venezuelában az amerikai rendelet miatt nagyszabású
hadgyakorlatot és polgári mozgósítást kezdtek szombaton 80
ezer katona, és 20 ezer önkéntes „népi milicista” részvételével.
„Szent földünket soha nem fogja taposni az imperialisták
csizmája” – jelentette ki Nicolás Maduro államfő a kezdést jelző
díszszemle alkalmából.
Az elnök a hét elején a fenyegetésnek tekintett amerikai elnöki
rendelet miatt különleges felhatalmazást kért a parlamenttől arra,
hogy hat hónapon át törvényhozási jóváhagyás és konzultáció
nélkül bocsáthasson ki törvényeket.

„HA VENEZUELA ELBUKIK, LATIN-AMERIKA ELVÉSZ”
A bolíviai alelnök szerint „ha Venezuela elbukik, Latin-Amerika elvész”. Álvaro García Linares ezt Buenos Airesben, a
neoliberalizmus bírálatára összehívott értekezleten mondta helyi idő szerint még csütörtökön.
„Venezuela nem veszélyeztet senkit. Nem jelentünk veszélyt senki számára. Ők (az Egyesült Államok) veszélyeztették
most és a múltban is a latin-amerikai országokat és Latin-Amerika életét” - jelentette ki az alelnök a fórumon, amelyen
amerikai és európai politikusok és elméleti szakemberek vettek részt.
Linares szerint „Venezuelában dől el Latin-Amerika sorsa. Ha Venezuela elbukik, Latin-Amerika elveszett. Venezuela
Latin-Amerika kulcsa, ő volt a kezdet, és nem szabad, hogy a vég kezdete legyen”. Hozzátette: „mi már láttuk azt, ami
Európában történik: ez az, ami Latin-Amerikában történt 20 évvel ezelőtt... Mindenféle megszorító politika a jogok
elvesztéséhez és a nemzetek lerombolásához vezet”.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1082 Budapest, Baross utca 61.; telefon: (1) 787-8621; telefax: (1) 780-8306
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Munkáspárt, a kiadásért felelős: Thürmer Gyula, elnök. ISSN 0865-5146
A Szabadság a Munkáspárt központjában és alapszervezeteinél megrendelhető.
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PUTYIN: MÁJUS 9-ÉT NEM ADJUK!

A honvédő háborúval kapcsolatos
„cinikus hazugságokkal” akarják aláásni
Oroszország tekintélyét
Vlagyimir
Putyint
felháborítják
az utóbbi időben elhangzó „cinikus
hazugságok” a Szovjetunió második
világháborús honvédő háborújáról, az
orosz államfő szerint ezekkel akarják
aláásni a mai Oroszország erejét és
erkölcsi tekintélyét.
Az orosz elnök a világháborús győzelem 70-ik évfordulójának ünnepségeit
szervező Pobeda (Győzelem) bizottság
ülésén beszélt erről kedden Moszkvában.
Mint fogalmazott: „egy teljes generáció
arcátlan befeketítésével” alá akarják

ásni a mai Oroszország erejét és erkölcsi
tekintélyét, megfosztani a győztes ország
státusától az ebből fakadó nemzetközi
jogi következményekkel együtt, népeket
akarnak megosztani és összeveszíteni,
geopolitikai játszmákra használva fel
történelmi spekulációkat. „Május 9-ike
– népünk dicsőségének, büszkeségének
napja, a győztesek nemzedéke előtti
legmagasabb tisztelgés napja” – mondta.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a még
élő második világháborús veteránok
állandó, mindennapos gondoskodásra
szorulnak. Ezzel kapcsolatban feltétlenül
szükségesnek nevezte, hogy az összes
veterán lakáshoz juttatása mihamarabb

megtörténjen.
Emlékeztetett,
hogy
május 9-ig már csak 53 nap van hátra,
és felszólította a jubileumi ünnepségek
rendezőit, hogy „különös pontossággal
és összeszedettséggel, nem bürokratikus,
hanem odaadó hozzáállással” vegyen
részt az összes program szervezésében.
A nagy honvédő háború tényeinek
„cinikus
meghamisításáról
és
meghazudtolásáról” beszélt az ülésen
Szergej Ivanov, az elnöki hivatal vezetője
is, aki szerint ez a folyamat egy sor
országban példátlan méreteket öltött.
Az ülésen szintén jelen lévő Szergej
Lavrov külügyminiszter bejelentette,
hogy eddig már 26 ország vezetője
erősítette meg részvételét az idei jubileumi
moszkvai győzelem napi ünnepségeken,
elfogadták továbbá a meghívást a
UNESCO és az Európa Tanács vezetői
is. Emlékeztetett, hogy a 2010. évi, a 65.
évforduló alkalmából tartott ünnepségeken
összesen 28 külföldi állam vezetője vett
részt. Jelen lesz mások között a kínai, az
indiai, a dél-afrikai, a mongol, a vietnami
elnök, továbbá Kuba és Észak-Korea
vezetői. Az európai országok közül a cseh
elnök, a szlovák miniszterelnök, a görög
miniszterelnök, a ciprusi elnök érkezése
várható. Különböző szinten képviselteti
magát továbbá Bosznia-Hercegovina,
Izland, Macedónia, Montenegró, Szerbia
és Norvégia. Az „oroszellenes kampány”
kudarcának példájaként említette, hogy
az évforduló alkalmából Angela Merkel
német kancellár is Moszkvába látogat.

RÉSZEG UKRÁN KATONA GÁZOLT
HALÁLRA EGY KISLÁNYT
Zavargások törtek ki hétfőn a Donyeck-megyei Konsztantyinovkában, miután egy ukrán páncélos jármű halálra gázolt egy
kislányt. Egy babakocsit toló kismama éppen a zebrán haladt át kézenfogva nyolc éves unokahúgával, amikor az ukrán
hadsereg MT-LB típusú lánctalpas vontatója fékezés nélkül nekik hajtott. A kislány azonnal meghalt, a fiatal nő súlyosan
megsérült, gyermekével együtt kórházba szállították. A jármű a gázolás után lekanyarodott az útról, egy betonoszlop
állította meg. Szemtanúk szerint a páncélos vezetője olyan részeg volt, hogy alig állt meg a lábán, a rendőrség mentette meg
a lincseléstől. Rövid időn belül hatalmas tömeg verődött össze, a gázoló azonnali felelősségre vonását követelték a várost
ellenőrző ukrán kormányerőktől. A lakosság és az ukrán katonák viszonya régóta feszült – utóbbiak egy iskolát alakítottak
kaszárnyává, rendszeresen fosztogattak a városban, zaklatták a lakosságot. A helyiek tüntetései egészen éjfélig tartottak,
akkor egy százfős csoport megpróbálta felgyújtani az ideiglenes kaszárnyát. A kormányerők tűzparancsot kaptak, ám végül
nem mertek éles lőszert használni a tömeg ellen.

MEGHÍVÓ
A „Kapitalizmus Magyar Áldozatai Emléknapja”
alkalmából
a Munkáspárt
2015. március 25-én, szerdán 15 órakor
megemlékezést tart
Budapesten, a Nagyvárad téren,
a Szent István Kórház
előtt.
Az idén a tönkretett egészségügy miatt
emeljük fel szavunkat.
Beszédet mond:
Dr. Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke,
Dr. Frankfurter Zsuzsanna aneszteziológus, sebész,
a Magyar Munkáspárt elnökségi tagja.
A megemlékezést Benyovszky Gábor,
a Munkáspárt KB
tagja vezeti le.

Várunk mindenkit!

