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BALSZEMMEL
Thürmer Gyula
A TŐKÉS RENDSZER ÖLTE MEG
AZ EGÉSZSÉGÜGYET
Minap Pesthidegkút-Ófaluban sétáltunk.
Az elmúlt két évtized jót tett neki. Gondosan rendben tartott házak, takaros templom. Mindenütt németül is olvashatóak az
utcanevek, ami régen nem volt. A polgári
művelődés helyi fellegváraként szépen
működik a Klebelsberg Kultúrkúria. Ez
sem volt régen. Pár száz méterrel arrébb
azonban hatalmas romos, gazos terület
tanúskodik arról, hogy a tőkés rendszer
nemcsak épített, de rombolt is. Valaha itt
volt a Rozmaring mezőgazdasági termelőszövetkezet, a magyar mezőgazdaság
egyik világhírű létesítménye. A Rozmaring eltűnt, lerombolták. A kapitalizmus
áldozata lett.
A Rozmaring és nagyon sok minden
más. A héten a kórházakra, az egykori
magyar egészségügyre emlékeztünk. Az
egészségügy is a tőkés rendszer áldozata.
Az egészségügyet a kapitalizmus ölte
meg.
Miről szólt a szocialista egészségügy?
Az emberről! Az állam abban volt
érdekelt, hogy polgárai egészségesek
legyenek, hiszen az emberek maguk
voltak az állam. Ezért az állam a nemzeti
termék jelentős részét a kórházakra,
rendelőkre költötte, és mindenki számára
ingyenessé tette. Az egészségügy eszköz
volt, amit az emberek javára használtak.
Az egészségügy a kapitalizmusban
üzlet. A célja nem az, hogy hasznos legyen
az embereknek. A cél az, hogy hasznos
legyen a tőkének, minél több profitot
hozzon. Az egészségügyben ugyanis
van pénz. A tőkés állam egészségügyi
hozzájárulást, adókat szed be és

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.
koncentrál a kezében, ami nem kevés.
A tehetősebbek maguk is megjelennek
a piacon vásárlóként, tehát ez is pénz. A
kérdés az, hogy a tőke miként tudja ezt a
pénzt a maga javára fordítani.
A fogorvosi rendszert ezért mindjárt
a legelején privatizálták. Aztán jöttek
a művese-állomások, a CT-központok
és egyéb diagnosztikai állomások.
Ja, és persze a család orvosi praxisok
magánkézbe adása. Ez nagy pénzt hozott
a tőkének, de az egészségügyi kassza
sok-sok milliárdjához képest aprópénz.
Akkor hogyan tovább?
Az egyik recept a kórházak privatizálása.
Ez volt a Medgyessy-kormány ötlete.
A magántőke kapja meg a meglévő
infrastruktúrát, a TB-hozzájárulások
milliárdjait, és még a beteg is fizessen!
Az MSZP-SZDSZ-kormánynak nem
sikerült megcsinálni, és ebben szerepe
volt a Munkáspárt által kezdeményezett
2004-es népszavazásnak is. Dönthettünk,
pontosabban szólva dönthettünk volna.
A választók 62 százaléka azonban a
választófülkék közelébe se jött, úgyhogy a
nép szavazása érvénytelen maradt. Ennek
ellenére a privatizáció leállt. Más trükköt
csináltak. A Gyurcsány- és a Bajnaikormány egész egyszerűen kivette a pénzt
az egészségügyi költségvetésből, és másra
költötte.
A másik recept a Fideszé volt.
Államosította az összes kórházat, s így
már ő dönt az óriási vagyon sorsáról. A
Fidesz kettéválasztja az egészségügyet.
Fenntart egy viszonylag gyenge
hálózatot a tömegeknek, akiknek nincs
pénzük. Ugyanakkor lerohasztja az
állami tulajdonú intézményeket, így
rákényszeríti a kicsivel tehetősebb

embereket, hogy a magánklinikákban
vásároljanak szolgáltatásokat.
A Fidesz másban is ravasz volt.
Az Orbán-kormány visszaemelte a régi
költségvetési szintet, csakhogy ezért a
pénzért már messze nem lehetett annyit
kapni, mint pár évvel előtte.
A magyar tőkésosztály két csoportja,
a konzervatívok és a szocliberálisok
tehát ugyanazt akarták: megszerezni
az egészségügyi piacot, a benne lévő
pénzt. Nem a célban különböztek,
hanem az eszközökben. A végeredmény
mindkét esetben ugyanaz. A tömegek
egyre kevésbé tudnak hozzájutni az
egészségügyi szolgáltatásokhoz, egyre
kevésbé tudják megvédeni saját és
gyermekeik egészségét.
A Fidesz, de a többiek is, most azzal
biztat, hogy a gazdaság növekedésével
több jut majd az egészségügyre is. De
vajon így lesz-e? Vajon a nagyobb GDP
automatikusan azt eredményezi, hogy
többet költenek az egészségügyre?
Nyilvánvalóan nem! Jobb gazdasági
teljesítmény esetén több pénzt lehet
elosztani. De az elosztás mindig
hatalmi kérdés. Ha a dolgozó nincs ott a
hatalomban, a tőkések osztják el a pénzt.
Mi, a Munkáspárt más megoldást
ajánlunk. Olyat, ami a dolgozóknak,
az embereknek jó. Költsünk többet
az egészségügyre! Honnan vegyük a
pénzt? Vegyük el a szupergazdagoktól,
a milliárdosoktól! De van másik forrás
is. Az ország pénzét ne fegyverekre,
ne óriási államapparátusra költsük,
hanem az emberek számára fontos
egészségügyre és oktatásra.
20 milliárd forintba kerül az Iszlám
Állam elleni háborúban való magyar
katonai részvétel első éve. Ennyiből egy
megyei kórházat is fel lehetne építeni. A
pápai reptér bővítésére is 20 milliárdot
költünk. Hány ápolónő fizetését lehetne
ebből felemelni?
De egyet ne felejtsünk el! A pénzt az
osztja, akié a hatalom. A munkásnak, a
dolgozónak kell kézbe vennie a hatalmat,
ha jó egészségügyet, emberi életet akar.
THÜRMER GYULA

MUNKÁSPÁRT

X. (XXVI.) ÉVFOLYAM, 13. SZÁM
2015. MÁRCIUS 28.

3

HÉTBŐL-HÉT
MIT GONDOL A MUNKÁSPÁRT?

RÖVID HÍREK – RÖVID KOMMENTÁROK
1. Szili Katalin korábbi MSZP-s, majd független képviselő a
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságán dolgozik
Semjén Zsolt felkérésére „miniszterelnöki megbízottként” – közölte
maga Semjén. Szili Katalin a Miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkárságán dolgozik, autonómiakoncepciók kidolgozásával
foglalkozik – közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.
Munkáspárt: „Mindenki Katikája” cuki, derék hölgy, aki szeret
szépen öltözködni. Miért is kérné rajta számon bárki, hogy most
éppen melyik köpönyegét viseli? Volt neki több korábban is, ma
miért lenne másképp? Azt, hogy mennyit ért politikusként az
autonómia-kérdéshez, bizonyosan Semjén úr is megkérdezte tőle,
de gyaníthatóan – ha legalább a lótakarók szövéséhez konyít
valamit – kielégítő válasz lehetett. Összességében – ha már a
textileknél járunk – megtalálta zsák a foltját.
2. Ebben a ciklusban szeretnék egy számjegyűre csökkenteni a
személyi jövedelemadót és az áfa csökkentésének lehetőségét is
vizsgálják – ezt mondta Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter
a Hungarian Business Leaders Forum pénteki konferenciáján.
Munkáspárt: Roppant szép szavak, csak már megint nem onnan
indulunk el, ahonnan kellene. Az SZJA egykulcsos rendszere
rossz, igazságtalan, s továbbra is azokat terheli legjobban,
akik a legkevesebbet keresik. De ez igaz az ÁFA-ra is, hiszen a
legkevesebbet keresőnek fáj legjobban az európai mértékben is
példátlanul magas adóteher. Normalizálni kell az ÁFA-t, sávossá
tenni az SZJA-t, s térjünk vissza az alapvető élelmiszerek kérdésére
is: 0-5 százalék között lenne a helyük az adózási skálában. Mint
körülöttünk nem kevés államban.
3. Bár az MSZP szeretne megszabadulni a jelzáloggal terhelt Jókai utcai
székházától, a legjobb ajánlatot tevő Magyar Állami Operaháznak
mégsem adják azt el. Az ok: az Ókovács Szilveszter vezette intézmény
a szocialistáknak gyanúsan kormányközeli - értesült a HVG.hu.
Munkáspárt: Kedves ez az „úri finomkodás”. Ha valakinek pénzre
van szüksége – mint jelen esetben az MSZP-nek a „potom”
kétmilliárdos tartozásával – az a kellemetlen vevőnek is odaad
bármit, csak vegye, vigye. De természetesen nem mindent kötnek
a nyilvánosság orrára, talán van már egy jobb, helyesebben balabb
ajánlat. A hitel mindenesetre ketyeg. Vannak kétségeink, hogy azt
a tagdíjakból finanszírozni tudnák…
4. A Fidesz javaslata alapján egy vagyonalapba vonnák be a
brókerbotrányban érintett cégek vagyontárgyait, köztük „a
hatalmukkal visszaélő” brókerek, felügyelőbizottsági tagok,
könyvvizsgálók, valamint más felelősök magánvagyonát is, majd
ebből a vagyonalapból kártalanítanák a károsultakat - erről Orbán
Viktor miniszterelnök beszélt hétfőn az M1-nek nyilatkozva.
Munkáspárt: Kiváló kezdeményezés! Ez az, amit igen gyorsan át is lehetne
ültetni a való életbe, minden politikus, közalkalmazott, köztisztviselő,

országgyűlési léhűtő, s az ő családtagjaik számára. Mondjuk, úgy 25
évre visszamenőleg. Nem nagy titok: nem csak a brókerbotránynak
vannak károsultjai, hanem a rendszerváltásnak is, s talán velük még
ennél is nagyobb tisztelettel és odafigyeléssel kellene bánni…
5. Lézengenek a képviselők a magyar parlament ülésén - ezt hozta az
új ülésezési rend. Az új rendszer lényege, hogy a parlament kéthetes
ciklusokban ülésezik: az egyik héten négy napon át (általában
hétfőtől csütörtökig), majd a következő héten csak hétfőn, de ekkor
már nincsenek szavazások, emiatt pedig még interpellációk sem
szerepelnek a napirenden.
Munkáspárt: Ki ne akarna parlamenti képviselő lenni? Böhöm fizetés,
olyan juttatások, hogy a csillárt is leviszik, mellé kéthetente egy
hetet (se) kell dolgozni. Fenntartjuk: azoknak kell a Parlamentben
üldögélniük, akik napról napra az emberekért kívánnak dolgozni,
nem pedig túlfizetett léhűtőknek, akik azt sem tudják, mennyibe
kerül egy kiló kenyér. Vicces? Nem az. Tényleg nem tudják.
Ahogyan egyszer azon is meg fognak lepődni, ha komolyan fognak
haragudni azok, akik tudják, s akiknek nem jut belőle.
6. Két hónap múlva át kell tekinteni a tapasztalatokat, és egy
kormányrendeletben további „megfelelő kivételeket még be kell
venni a rendszerbe”, hogy az üdülőhelyeken vasárnap is nyitva
legyenek az üzletek – mondta a vasárnapi zárva tartásról Harrach
Péter, a KDNP parlamenti frakcióvezetője. A KDNP-s politikus
szerint – ha a gazdaság lehetővé teszi – más területen is kell a
szabad vasárnapot biztosítani.
Munkáspárt: Ez mekkora! Valamelyik haver átszólt, hogy nem lesz
az jó, ha vasárnap a Balaton mellett nem lehet üzletet nyitva
tartani? Továbbra se firtassuk a KDNP létjogosultságát a „vezető”
politikában, de tényleg, ennyire le lehet menni kutyába? Vihettek
mindent a „cimbik” trafik-kategóriában, kedveztek ennek-annak
vasárnap ügyben, most keresik a kibúvókat? Két barát kinyithat
a Balcsinál vasárnap, helyette bezárják az autómosót? Komoly
társadalmi haszon. Viszont érdekes a haszonélvező személye.
7. Kereskedelmi célú halászati engedély a 2016-os naptári évre,
valamint az azt követő naptári évekre nem adható ki” – olvasható a
halgazdálkodási törvényt módosító javaslatban, ez pedig a tervezet
elfogadása esetén a hagyományos értelemben vett halászati
tevékenység betiltásával egyenlő.
Munkáspárt: Olyan jó érzés olvasni, hogy a kormány mindig talál
újabb és újabb elpusztítható területeket, ágazatokat a magyar
gazdaságban. Ezek azt jelzik, hogy még mindig nem mentünk
egészen tönkre, élünk. Rendben van, hogy a mai elit azt hiszi,
elég, ha ő gazdag, elég, ha önmagáról gondoskodik. Ebben is
téved, mert a semmiből pénzért sem fog tudni valamit vásárolni,
de ezt már sokszor elmondtuk. De miből gondolja azt, hogy a
horgászok szavazataival – melyet a halászat betiltásától vár – túléli
a pusztítást, amit a jelen ciklusban véghezvisz?
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MAGYARORSZÁG

KÖZFOGLALKOZTATOTTSÁG
ALJAS MÓDON KIHASZNÁLJÁK AZ EMBEREK
KISZOLGÁLTATOTTSÁGÁT

Az ombudsman vizsgálata szerint a közfoglalkoztatott számára
hátrányok származnak a közfoglalkoztatotti státuszból.
Egyetértünk az ombudsmannal, hogy kiemelten figyelje a
közfoglalkoztatás ügyét, de ez kevés. A közmunka egész
intézményét, úgy, ahogy van, mint a kiszolgáltatottság legaljasabb
kihasználását, teljes mértékben és sürgősen fel kell számolni.
A közfoglalkoztatott most azért sem kaphat rendes állást, mert
olyan igazolást kérnek tőle, amelyet nem állíthatnak ki, pedig
járna neki. Ugyanígy bizonyos adókedvezményeket sem kaphat
meg. Székely László átfogó vizsgálata nyomán felkérte az emberi
erőforrások miniszterét, hogy – a belügyminiszterrel, valamint a
nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben – kezdeményezze
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. törvény olyan tartalmú módosítását, amely értelmében a
közfoglalkoztatásban töltött idő az állami foglalkoztatási szervvel
való együttműködési időszaknak számít.
Egyetértünk az ombudsmannal, hogy kiemelten figyelje a
közfoglalkoztatás ügyét, de ez kevés. A közmunka egész intézményét,
úgy, ahogy van, mint a kiszolgáltatottság legaljasabb kihasználását,
teljes mértékben és sürgősen fel kell számolni. A munkakört –
ha hasznos munka – meg kell őrizni, a foglalkoztatottakat teljes
jogú dolgozókká kell nyilvánítani, és rendes bért kell részükre
fizetni. A fölösleges munkát be kell szüntetni, az abban dolgozókat
munkanélküliekként, álláskeresőkként kell regisztrálni, és az
eddigi közmunkabért segélyként kell tovább fizetni részükre, amíg
valóságos, hasznos munkát nem találnak részükre.

A NETTÓ MINIMÁLBÉR KEVESEBB, MINT A LÉTMINIMUM
Bérfelzárkóztatási programban szeretne megállapodni a jövő évi költségvetés benyújtása előtt a szociális partnerekkel a
Magyar Szakszervezeti Szövetség azért, hogy a minimálbér nettója mielőbb elérje a létminimumot. Jelenleg 20 ezer forint
különbség van a kettő között, az egyfős, egy keresős létminimum szintje 88 ezer forint, míg a nettó minimálbér 68 ezer forint.
Akár több évre szóló, több ütemű felzárkóztatási programban is készek megállapodni – közölte Kordás László, a szövetség
elnöke. Nagyon helyes, hogy a javaslat felvetődött. Ne húzzák el több évre szóló, több ütemű felzárkóztatási programmá – ez
Magyarország szégyene, hogy van olyan napi 8 órás munkakör, amelynek bére nem éri el a létminimumot. Úgy gondoljuk, van
honnan elvenni, például a minimálbér tízszeresénél többet keresőktől, akik valószínűleg nem dolgoznak napi 8 órát.
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TÁMOGATJUK AZ EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKDOLGOZÓK KÖVETELÉSÉT!
A közel 100 ezer ápoló és
nővér értünk dolgozik. Nehéz
körülmények között élnek és
dolgoznak. Becsüljük meg őket!
Támogatjuk az egészségügyi
szakdolgozók követelését!

A közel százezer egészségügyi ellátást
végző, magasan képzett szakdolgozó
helyzete
egyre
aggasztóbb.
Az
egészségügyi szakdolgozók közel 70
százaléka él a garantált bérminimum
összegéből, ami a minimálbérnél csak 10
százalékkal magasabb! Az illetményen
felül adható juttatások évek óta eltűntek
a rendszerből. Elfogadhatatlan, hogy
egy ápoló 40 beteget lásson el egyedül,
vagy másodmagával, számos esetben
nem megfelelő szakképzettséggel a napi
munkája során! Az ágazat személyi
és tárgyi feltételeit meghatározó
minimumfeltételeket azonnali hatállyal
új alapokra kell helyezni! Tisztességes
jövedelmet követelünk, hogy el tudjuk
tartani családunkat! Mi, egészségügyi
szakdolgozók
a
professzionális
betegellátás
egyik
legfontosabb
alappillére vagyunk, s továbbra is itt,
Magyarországon kívánunk élni és
dolgozni!

MIT KÍVÁNNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK?
1. Ágazati stratégiát az egészségügyi szakdolgozók élet- és munkakörülményéinek
javítására! 2. Szakdolgozói életpálya-modell azonnali bevezetését!
3. A bértárgyalás azonnali megkezdését és a szektor semleges megvalósítását!
4. 50000 forint/hó havi alapilletmény emelését 2015-ben!
5. A változó bérek, a már rendezett alapilletmény szerinti bérszámfejtését!
6. A szakdolgozók közösségi közlekedésének támogatását!
7. A szakdolgozók cafeteria rendszerének bevezetését!
8. Védő- és munkaruhát, munkacipőt minden szakdolgozónak!
9. Nővérszállók létesítését, felújítását!
10. A szakdolgozói hatáskörök tisztázását nemzeti szinten és méltó
ellentételezését!
11. Ágazati stratégiát, a hiányszakmák felszámolását az egészségügyi
szakdolgozói területen! 12. Az ápolásügy képviseletének megerősítését az
Egészségügyért Felelős Államtitkárság struktúrájában!
Minden szavukkal egyetértünk, támogatjuk!

EGY KÓRHÁZ ÁRÁBA KERÜL
AZ ISZLÁM KALAND

A DOLGOZÓ ÉLETE NEM
SZÁMÍT, CSAK A PÉNZ!

20 milliárd forintba kerül az Iszlám Állam elleni háborúban való magyar katonai
részvétel első éve. Ennyiből egy megyei kórházat is fel lehetne építeni. De minek
egy új kórház? Szórjuk inkább a pénzt inkább háborúskodásra!
Várhatóan húszmilliárd forintba kerülne első évben a magyar szerepvállalás
az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben - erősítette meg
Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy tárgyalnak az Egyesült Államokkal felszerelések
biztosításáról, amely mintegy hétmilliárd forintot tesz ki. A magyar kormány
lefeküdt az USA-nak. Katonákat küld az Iszlám Állam elleni háborúba. Az első
év cirka 20 milliárd forint. Mennyi 20 milliárd? Szóra sem érdemes, mondhatni
nem pénz. A magyar kórházak adósságállománya 70 milliárd forint. Egy új
megyei szintű kórház felépítése 20-25 milliárdba kerülne, onkológiával együtt 35
milliárd. A fekvő betegek ellátására az egész országban évente 350 milliárd forint
jut, de ennek reálértéke évről évre csökken. Szóval, mi a túrónak szórjuk a pénzt
katonásdira?

A munkahelyi rákos megbetegedések
megelőzésének fő akadályát az
jelenti, hogy maguk a munkavállalók
nem kontrollálják kellő mértékben
a munkakörülményeket – állapítja
meg az Európai Szakszervezeti
Szövetség anyaga, amely most
magyarul is megjelentet. A rákos
megbetegedésekért a tőkés a
felelős. A tőkés a haszon érdekében
a
munkahelyi
körülményeken
takarékoskodik. A dolgozó élete nem
számít, csak a pénz!
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ŐRIZZÜK MEG
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG EMLÉKÉT!
A Tanácsköztársaság kikiáltásának 96. évfordulójára
emlékezett a Munkáspárt budapesti szervezete az újpesti
emlékműnél. Az ünnepségen Kajli Béla budapesti elnök
mellett részt vettek a budapesti elnökség tagjai. Jelen volt
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke is.
„VESZTÜNKRE ESKÜDTEK ÁDÁZ HATALMAK, ÉS
TUDTUK, EGY ÉLETEN ÁT KELL KÜZDENÜNK”
Az ünnepi beszédet Szentpáli Kolos, a budapesti elnökség tagja
mondta. „Sok éve hallottam egy dalt. Egy dalt, melynek néhány
sora úgy szólt, hogy „vesztünkre esküdtek ádáz hatalmak,
és tudtuk, egy életen át kell küzdenünk” – kezdte beszédét.
A Tanácsköztársaság 133 napja alatt Magyarország elindult az
egyenlőség útján, a kizsákmányolás-mentes, igazságos jövő, a
kommunizmus irányába.
Ádáz hatalmak, cseh és román csapatok törtek rá az országra,
hangsúlyozta a szónok, ám a frissen kikiáltott Tanácsköztársaság
nem félt megvédeni magát: felállt a Vörös Hadsereg, melybe a
honvédelem fontosságát felismerve sok egykori monarchista
tiszt is beállt. Az imperialisták hamar megismerhették a magyar
„munkásököl” kemény csapását: a román csapatokat a Tiszánál
megállították, a cseheket egészen Eperjesig kergette vissza a
Vörös Hadsereg, felszabadítva ezzel a Felvidék jó részét.
Szentpáli Kolos emlékeztetett a Tanácsköztársaság politikai
és szociális intézkedéseire. A Tanácsköztársaság alig néhány
hónapja alatt Magyarország fejlődött. A szavazók rétegét
szélesítették, a nők szavazati joga erre az időszakra tehető, de
bevezették a nyolcórás munkaidőt is. Sokan elfelejtik ezeket!
Megváltoztatták az élelmezést, elkezdődött a hatékony termelés
érdekében a szövetkezetek kiépítése, népi tulajdonba kerültek
az üzemek.
A SZOCIÁLDEMOKRATÁK FELELŐSSÉGE
A szónok kiemelte, hogy a Tanácsköztársaság megbuktatásában
óriási felelősségük volt az akkori szociáldemokratáknak. A
forradalmi kormányt végül kívülről döntötték meg, emelte ki, ám
a rendszer leépítése nem csak a román csapatokon múlt, a dicstelen
Szakszervezeti Kormány is asszisztált hozzá: hat, ismétlem hat
nap alatt leépítették azt, amit a Tanácsköztársaság felépített. A
szociáldemokraták, akik a kormány tagjai voltak, alig néhány
hónappal később elárulták a forradalmat, és a Tanácsköztársaság
megdöntése után fejet hajtottak új uruk előtt. Jutalmuk nem
maradt el, őket nem üldözték a következő évtizedekben, őket nem
gyilkolták le a bevonuló szabadcsapatok. Tudták, hogy mikor
kifizetődő elfelejteni az elveiket; fontos tanulság ez, és sajnos
aktuális üzenete is van. A mai „baloldal” ilyen szempontból
semmiben sem különbözik a régitől, és jó ezt észben tartanunk.
TUDJUK, KI VOLT HORTHY MIKLÓS
Szentpáli Kolos kitért Horthy szerepére. Ma vannak, akik
ünneplik a nevét annak az embernek. A megmentőt látják benne,

SZENTPÁLI KOLOS
aki Trianon ellen küzdött, noha amikor kellett volna, nem mert
kiállni fegyverrel harcolni az intervenciós seregek ellen. De
hiába állítottak neki szobrot, mi tudjuk, ki volt ő, mit nem tett,
és később mit tett, milyen rendszert épített, és milyen háborúba
sodorta az országot.
Ma hivatalosan 330 ezer embernek nincs munkája,
ténylegesen jóval többnek. A mai Magyarországon, akinek
pénze van; mindent szabad. Törvény előtt a gazdag és a szegény
nem egyenlő: elég, ha a napokban elengedett Vizoviczki
Lászlóra gondolunk, de itt is sorolhatnék még neveket, ez sajnos
egy nagyon hosszú lista. A demokrácia ma azt jelenti, hogy
négyévente megválaszthatjuk, hogy melyik tőkés kör élősködjön
rajtunk.
A Tanácsköztársaságban nem így volt. A munka jog és
kötelesség volt. Az ország kimondta, hogy a munkások, katonák
és földmívesek tanácsainak köztársasága. Kijelentette, hogy
a dolgozók népe hozza létre a törvényeket, hajtja végre, és
bíráskodik azok megszegői felett!
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A mai Magyarország nem ilyen. Nem
ilyen, de egyszer még lehet! Persze nem
könnyű a harcunk. A kapitalizmus, a
pénz eszközei nem sokat változtak az
évek során. A színük lehet, hogy változik
időnként, de a módszereik nem. Nézzük
csak meg Ukrajnát! Kik kezébe adtak
fegyvert? Felszólalt-e valaha az EU,
vagy Amerika a Jobboldali Szektor,
az Ajdar, és a többi fasiszta alakulat
ellen? Akik náci jelképeket használnak,
és csak a saját tisztjeiknek tartoznak
engedelmességgel?
Hallottunk-e
a
nyugati sajtóban a kisebbségek elleni
atrocitásokról, a magyarok, a ruszinok, a
zsidó közösségek aggodalmairól?
A JÖVŐ MI VAGYUNK!
Most sincsenek sokan az utcán –
folytatta a szónok. Nem vagyunk itt
sokan, most nem, még nem. De őrizzük
a lángot, úgy, ahogy száz évvel ezelőtt
tették az elvtársaink. És jöjjön börtön,
üldözés vagy háború, mi őrizni fogjuk,
és táplálni, egészen addig, míg ez a kis
parázs lángba nem lobbantja az egész
országot, és újra meg nem dől a pénz, a
kizsákmányolás és az igazságtalanság
uralma! Mert akármit mondjanak a pénz
hűséges szolgái, egyszer el fog jönni ez
az idő!
A jövő mi vagyunk! Éljenek a
kommunisták! Éljen a magyar dolgozó!
Éljen az eljövendő szocializmus! – fejezte
be beszédét Szentpáli Kolos.
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TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
EMLÉKMŰ: A FIDESZ
LEFEKÜDT A JOBBIKNAK
A Tanácsköztársaság emléke még ennyi
esztendő elteltével is aggasztja, zavarja a
mai hatalom képviselőit. Évek óta történtek
kísérletek a szobor eltávolítására, de eddig
nem merték lebontani.
Az idén február 26-án Budapest Főváros
IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő
testülete az 56/2015. (II.26.) határozatában
döntött a Tanácsköztársaság emlékmű
eltávolításáról. A javaslatot Pajor Tibor,
a Jobbik képviselője terjesztette be. A
Jobbiknak összesen egy képviselője van a
20 tagú testületben, ráadásul ő listán jutott
be. Ezzel szemben 13 fideszes képviselő ül a
testületben, és a polgármester is fideszes. A
Fidesz nélkül semmi sem történhet. Nos, most
a fideszes többségű önkormányzat döntött
úgy, hogy „a Szabadság park területén álló
Tanácsköztársaság-emlékműnek (a Magyar
Vörös Hadsereg harcosa című szobor)
Újpest közterületein nincs helye, egyben
felkéri a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg. (13 igen, 1
tartózkodás)”. A felelős Wintermantel Zsolt
polgármester, és a határidő 2015. április 30.
Vajon mit tesz most a polgármester?

KLAUDIA HELYTÁLLT
Március
22-én
Újpest
2.
számú
egyéni
választókerületében időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak. 6241-en voltak jogosultak
szavazni, de közülük csak 1499-en jelentek meg az
urnáknál, azaz a választók 24 százaléka. A választók
76 százaléka nem ment el. Ugye, bárkiben joggal
merül fel a kérdés: vajon kit fog képviselni a nyertes?
A nyertes az MSZP és a DK közös jelöltje lett.
A második helyre került a Fidesz és az Újpestért
Egyesület jelöltje, a harmadik helyen a jobbikos jelölt
végzett. Utánuk következtek az LMP, az Együtt és a
Magyar Liberális Párt jelöltjei.
Janoviczki Imrénére, Klaudiára, a Munkáspárt
jelöltjére öten szavaztak. Mondhatnánk: nem sok.
Valóban nem sok. De a fő célt mégis elértük. Ismételten
megmutattuk a Munkáspártot, versenyben voltunk,
ajánlásokat gyűjtöttünk, emberekhez jutottunk el. És
Klaudia ismét helytállt. Nem rajta múlott.
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MIT ADOTT A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG?

A Tanácsköztársaság idején szavazhatott először az a társadalmi
réteg, mely korábban többször – hiába – követelte magának ezt
a jogot; a magyar nők teljes választójogának első megadása a
Tanácsköztársaság idejére esett: 1919. április 2-től minden 18.
életévét betöltött férfi és nő szavazati joggal bírt, feltéve, hogy
dolgozott. Szintén a munkásmozgalom régi követelése teljesült
azzal, hogy bevezették a 8 órás munkaidőt. Szocializálták, azaz
közös, állami tulajdonba vették a lakóházakat, a szállodákat,
az üzleteket, a külkereskedelmet, az áruházakat, a 100 holdnál
nagyobb földbirtokokat, az iskolákat, a színházakat, a mozikat, a
könyvtárakat, a műkincseket, a gyógyszertárakat, a lakóházakat,
egyes helyeken a kisiparosok műhelyeit és szerszámait, a
pénzintézeteket és a lakóházakat, illetve a 20 munkásnál
többet foglalkoztató ipari, bánya- és közlekedési üzemeket. A
tulajdonosok hirtelen rájuk szakadt jogfosztottságuk mellett
úgy érzékelték az új rendszert, mint amely kiforgatja őket
anyagi és erkölcsi javaikból, amelyik mindent elvesz. A
kisajátított közép- és nagybirtokokat nem adták a parasztoknak,
mert szövetkezetesítést terveztek, ám június végétől a
szegényparasztoknak veteményeseket osztottak. A földről szóló
rendelet szerint földtulajdon nem illetett meg olyan személyt,
aki nem dolgozott rajta.
Húsz százalékkal csökkentették a lakbéreket, a többszobás
polgári lakásokba proletárcsaládokat költöztettek, általános
bérrendezés keretében 10-80 százalékkal megemelték a
jövedelmeket. Új tankönyveket adtak ki, megszüntették az

„A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
CÉLJA: A KAPITALISTA TERMELÉSI ÉS
TÁRSADALMI REND MEGSZÜNTETÉSE
S A SZOCIALISTA TERMELÉSI ÉS
TÁRSADALMI RENDSZER MEGTEREMTÉSE.
A CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ESZKÖZE: A
DOLGOZÓK URALMÁNAK BIZTOSÍTÁSA A
KIZSÁKMÁNYOLÓK FELETT. A MUNKÁS-,
KATONA- ÉS FÖLDMÍVESTANÁCSOKBAN
DOLGOZÓ NÉP HOZZA A TÖRVÉNYEKET,
HAJTJA AZOKAT VÉGRE ÉS BÍRÁSKODIK AZOK
MEGSZEGŐI FELETT.”
(A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA)

iskolában a napi kétszeri imádkozás kötelezettségét, eltiltották
az egyházi tanárokat a tanítástól, a nevelési és oktatási
intézményeket állami tulajdonba vették. Azonban az istenhit,
a vallás és az egyház elleni agitáció az emberek többségének
vallásos érzékenységével ütközött. A vörös szín erőltetése és a
nemzeti színek mellőzése csaknem az egész lakosság hazafias
érzelmeit sértette. A proletárdiktatúra egyértelmű rokonszenvet
csupán a honvédő küzdelem vállalásával ébresztett.
Egységes élelmezést vezettek be, de a jegyrendszer
érvényben maradt. Az üzemek vezetését a munkásokra bízták,
helyi tanácsok alakultak, néhány „szakember” az üzemi tanács
ellenőrzése mellett irányította a termelést. Kiterjesztették a
társadalombiztosítást, rendelkeztek a gyermekek és tanoncok
védelméről, valamint a nők egyenjogúságáról. Kezdeményezték
a nemzetiségi elnyomás felszámolását, deklarálták a
nemzetiségek jogait, betiltották a prostitúciót, létrehozták
Magyarország első tüdőszanatóriumát.
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FELSZABADÍTOTTÁK A FELVIDÉKET
1919. május 20-án általános ellentámadásba lendült a Vörös Hadsereg. A cél a
román és cseh erők közötti ék kialakítása, a két ellenséges hadsereg szétválasztása,
Miskolc és Kassa visszafoglalása, továbbá a Kárpátok megközelítésével a
szovjet-orosz Vörös Hadsereggel való későbbi együttműködés lehetőségének
megteremtése volt. Miskolc visszafoglalása sikerrel járt, ezután indult az ún.
északi hadjárat, mely szintén sikeres volt: három hét alatt, 1919 június 19-re a
magyar csapatok visszafoglalták a Felvidéket a Nyitra-Zólyom-Kassa vonalig,
továbbá elérték a lengyel határt Bártfánál. A tanácsköztársaság csapatainak
váratlan sikerei miatt Clemenceau francia miniszterelnök kénytelen volt
egyezkedést kezdeményezni. A Clemenceau jegyzék június 13-án a Vix jegyzéknél
kedvezőbb, de a Belgrádi fegyverszüneti megállapodásnál kedvezőtlenebb nagyjából a későbbi trianoni határokkal egyező – határmódosítást javasolt.
Cserébe követelte, hogy a Vörös Hadsereget északon vonják vissza e határok
mögé, de megígérte, hogy ezt követően a románok ki fogják üríteni a Tiszántúlt.
A proletárdiktatúra vezetői – hosszas vita után – elfogadták a javaslatot. Június
30-án az antant követelésének eleget téve megkezdődött a Felvidékről való
visszavonulás, ugyanakkor a román csapatok nem mozdultak a Tisza mellől. A
tanácsköztársaság hadvezetése Clemenceau és a románok hitszegésére válaszul
1919. július 20-án 60 ezer fővel offenzívát indított a románok ellen a Tiszántúl
felszabadítására. A magyar csapatok Tokaj, Szolnok és Csongrád térségében
sikeresen át is keltek a Tiszán, ám 4 nappal később az offenzíva elakadt.

EMLÉKEZÉS KECSKEMÉTEN
TANÁCSKÖZTÁRSASÁG: EMLÉKEZTEK
SZOLNOKON ÉS CEGLÉDEN
A Munkáspárt helyi szervezetei több városban ünnepséget
szerveztek a Tanácsköztársaság évfordulóján. Szolnokon és
Cegléden megkoszorúzták az 1919-es eseményekre emlékezető
emléktáblákat.

Kecskeméten a Tanácsköztársaság Mártírjainak Emlékművénél
emlékezett a Munkáspárt helyi szervezete. A megemlékezés
előtt közös erővel rendbe tették az emlékmű előtti kertecskét,
és mindannyian elhelyezték virágaikat a maguk készítette
„vázákba”. Kalapos Mária megyei elnök méltatta a
Tanácsköztársaság jelentőségét.
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VENEZUELÁBAN MILLIÓNYI
WASHINGTON-ELLENES ALÁÍRÁST
GYŰJTÖTTEK ÖSSZE

Több, mint egymillió aláírást gyűjtöttek össze Venezuelában a kormány támogatói vasárnap azzal a céllal, hogy az Egyesült
Államok vessen véget a latin-amerikai ország elleni agressziójának.
Jorge Rodríguez, Caracas főváros polgármestere, a
kezdeményezés irányítója azt hangoztatta, hogy tízmillió
aláírást fognak összegyűjteni és átadni az amerikai elnöknek.
Hozzátette, hogy a venezuelai kormány több mint 2,6 millió
támogatói üzenetet kapott a Twitteren.
Az aláírásgyűjtő kampány csütörtökön kezdődött, és
több mint 13 ezer helyszínen lehetett csatlakozni ahhoz a
követeléshez, hogy Barack Obama amerikai elnök vonja
vissza azt a rendeletét, amelyben Venezuelát az Egyesült
Államok nemzetbiztonságát veszélyeztető fenyegetésnek
minősítette.
Nicolás Maduro venezuelai elnök volt az első, aki aláírta a
gyűjtőívet, mielőtt a kezdeményezés támogatói megkezdték
volna az országos kampányt. Számos latin-amerikai szervezet,
így a Dél-amerikai Nemzetek Szövetsége (Unasur), valamint

a Bolivari Alternatíva Amerika Népei Számára (ALBA) nevű
tömörülés is elítélte a washingtoni döntést.
Az aláírásgyűjtés április 9-ig tart, amikor Panamavárosban
megkezdődik az amerikai államok hetedik csúcstalálkozója.
Az eseményen Obama elnök tárgyalóasztalhoz ül a régió
államfőivel, így a venezuelai elnökkel, Maduróval is.
Fidel Castro egyébként egy héten belül másodszor írt
nyilvános levelet Madurónak. Az elsőben, még egy nappal
Obama rendelkezésének bejelentését követően, Kuba teljes
támogatásáról biztosította Venezuelát az Egyesült Államokkal
szemben. Most kedden a Granmában közzétett levélben
közvetve utalt a Venezuelában kezdett „antiimperialista”
hadgyakorlatra, s méltatta a hadsereg szerepének fontosságát és
hűségét. Hangsúlyozta, hogy talán egész Latin-Amerikában a
venezuelai hadsereg van a legjobban felfegyverezve.

ERŐSÍTENI KELL A MAGYAR-VENEZUELAI KAPCSOLATOKAT
A Venezuelai Bolivári Köztársaság nagykövete azt szeretné elérni, hogy magasabb szinten működjenek a magyar-venezuelai
kapcsolatok. Raul José Betancourt Seeland a Lakiteleki Népfőiskolán, az Ibero-Amerikai Kollégium diákjai előtt tartott
előadásában szombaton azt mondta, fontosnak tartja a magyar-venezuelai kapcsolatok bővítését, mert 6-8 ezer magyar
származású állampolgára van országának. A nagykövet a 2013-ban elhunyt Hugo Chavez elnököt kiemelkedő államférfinak, az
első olyan venezuelai elnöknek nevezte, aki kivívta, hogy az Amerikai Egyesült Államok kormánya is tisztelje.
„Chavez nem fogadta el, hogy külföldről mondják meg neki, mit tegyen, azt tette, amit a nép akart” – fogalmazott. A nagykövet beszélt
azokról a reformokról, amelyeket az írástudatlanság felszámolása, az egészségügyi ellátás javítása terén az utóbbi időszakban elértek.
Kiemelte: Kubával együtt csinálták meg az egészségügyi missziót, a legszegényebb negyedekben is orvosi ellátást szerveztek,
és mind a 23 szövetségi államban ingyenes egyetemeket hoztak létre.
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AMERIKAI TANKOK CSEHORSZÁGBAN
A KOMMUNISTÁK HEVESEN TILTAKOZNAK AZ
ALKOTMÁNYELLENES ÁTVONULÁS ELLEN
Egy amerikai katonai konvoj vonul
át vasárnaptól szerdáig Csehország
területén. A 118 harci járműből és 516
katonából álló egység egy baltikumi
hadgyakorlatról közúton tér vissza
németországi támaszpontjára. A Dragoon
Ride fedőnevű konvoj több tucatnyi Stryker
típusú lövészszállítóból és más páncélozott
harcjárművekből áll. A konvoj németországi
bázisukra szállítja haza a 2. amerikai
gyalogezred katonáit, akik az Atlantic
Resolve fedőnevű hadgyakorlaton vettek
részt – a hadgyakorlat keretében egy amerikai
Patriot-rakétaüteget is átcsoportosítottak
Varsó közelébe. Sochaczewoba a gyakorló
rakéták mellett éles fegyvereket, kétfajta
robbanófejet is hoztak.
Csehországban az amerikai konvoj
áthaladása vitákat váltott ki, és
tüntetések várhatóak. Az amerikai
konvoj áthaladása ellen elsősorban
az ellenzéki kommunisták, valamint
számos
baloldali
civil
szervezet
tiltakozik. Egybehangzóan azt állítják,
hogy az akciót a parlamentnek kellett
volna jóváhagynia. A kormány döntése

elégtelen, s ezért sérül az alkotmány.
Martin Stropnicky védelmi miniszter a
bírálatokat visszautasította.
Az USA hivatalosan jelenleg mintegy
60 ezer katonát állomásoztat folyamatos
jelleggel
Európában.
Parancsnokuk
Philip Mark Breedlove vezérezredes,
aki egyben a NATO fegyveres erőinek
is a főparancsnoka. A NATO 2014. őszi
döntése alapján újabb parancsnokságokat

állítanak fel Európában, és újabb csapatokat
telepítenek a térségbe. Barack Obama a
múlt héten jelentette be, hogy újabb 800
harckocsit és páncélozott járművet küld
Európába. Egy részüket a bajorországi
Grafenwöhrben helyezik el. Ez derül ki
abból a válaszlevélből, amelyet Ursula von
der Leyen német hadügyminiszter küldött
Johannes Singhammernek, a Bundestag
alelnökének.

TIZENHAT ÉVE VOLT A NATO TERRORBOMBÁZÁSA

SZERBIA LAKOSSÁGA MÁIG NEM BOCSÁT MEG
A NYUGATI GYILKOSOKNAK
A NATO, az Európai Unió, az Egyesült Államok és Koszovó zászlaját is felgyújtották
Belgrádban kedden, a Jugoszlávia elleni bombázások 16. évfordulóján. Ivica Dacic
szerb külügyminiszter kijelentette, hogy Belgrád katonailag semleges marad, és
továbbra sem áll szándékában csatlakozni a NATO-hoz. Emellett szólnak az utóbbi
évek közvélemény-kutatásai is, amelyek szerint a nyugat-balkáni ország lakossága
ellenzi hazája belépését a nyugati katonai tömbbe.
A NATO 78 napig tartó légicsapásai során a különböző becslések szerint
országszerte összesen 1200-3500 civil, katona és rendőr halt meg, az ország
gazdasága pedig mintegy 30 milliárd dolláros kárt szenvedett. Ugyanakkor
körülbelül 25 ezer lakóépület semmisült, illetve rongálódott meg, 470 kilométernyi
közút és 595 kilométer vasútvonal vált használhatatlanná, 14 repülőtér, 19 kórház,
69 iskola és 44 híd rongálódott meg vagy dőlt romba. A légitámadások által okozott
anyagi kár nagyságát akkor körülbelül 100 milliárd dollárra becsülték.
Az országos rákellenes egyesület adatai szerint a háború óta jelentős mértékben
megnőtt a daganatos megbetegedések száma, aminek oka az, hogy a bevetett
lövedékek szegényített uránt tartalmaztak.
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