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Szavazzon a
Munkáspártra!
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THÜRMER GYULA

Szavazzon a Munkáspártra!
Nem kell bemutatkoznom a kedves választóknak. Sokszor találkoztunk az elmúlt hetekben. Sokak arcán némi csodálkozás
volt olvasható, sőt nem kevesen hangot is adtak ennek. Jé, ti
még vagytok? Mármint a Munkáspárt. De volt, aki engem sem
kímélt: jé, maga még él?
Nos, mint látták, a Munkáspárt is él, szerencsére az elnöke is
él, és részesei vagyunk a mostani választásnak. Lehet ránk szavazni. Mármint, hogy Önök szavazhatnak ránk. Ha akarnak.
Az elmúlt hetekben egy kötetnyi magyarázatot hallottam
arról, hogy miért nem akarnak a Munkáspártra szavazni.
Mi nem szavazunk a Munkáspártra, mi a győztesekre szavazunk! Ezt a ﬁgyelemre méltóan pragmatikus álláspontot meglepően sokan
vallják. Még egészen komoly emberek
is. Miért? Önvédelemből? Talán. Félelemből? Ez is lehet benne. Vagy egyszerűen kényelemből, mondván, hogy
úszunk az árral? Válasszanak, hiszen
Önök mondták!
Mi nem szavazunk a Munkáspártra,
de tiszteljük az Önök következetességét,
és persze azt, hogy a Munkáspártnak
sikerült az, ami senkinek a pártok között: egyszerre vagyunk baloldaliak és
nemzetiek. Őszintén megmondom, jól
esett, hogy sokan gondolták így. Olyanok is, akik tegnap még hallani sem
akartak rólunk, ma ajánlásukkal támogatnak. Köszönöm, hogy
becsülnek bennünket. A világ változni fog, és egymás kölcsönös tiszteletére még nagy szükség lesz.
Maguk miatt veszett el a szocializmus! Miért nem védték
meg Csepelt, az elkótyavetyélt gyárakat, a tönkretett mezőgazdaságot? Sokan tették fel ezt a kérdést. Valójában nem a válasz
érdekelte őket. A saját felelősségüktől akartak szabadulni.
Mi visszakérdeztünk: nem megmondtuk harminc éve, hogy
a kapitalizmus nem fenékig
tejföl? Nem kérleltük az
embereket? Nem mondtuk,
hogy segíteni csak akkor
tudunk, ha ott vagyunk a
parlamentben? Miért nem
szavaztak ránk, miért
ültek fel hol az MDF-nek,
hol az MSZP-nek, hol a
Fidesznek?
Tudják, mi a megdöbbentő? Sokan, akik a szocializmust sírják vissza, most
lelkesen az MSZP,
a DK, sőt a Momentum mellé
állnak, bennünket meg
leárulóznak

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
azért, mert nem
álltunk be egy vele- esedékes eseményeket a saját
jéig rothadt, korrupt politikai értékítéletünk alapján,
társaságba.
balszemmel.

Hol voltatok eddig? Miért nem szerepeltek a televízióban? Ha annyi húszezresem lenne, ahányszor ez elhangzott, bizony isten, gazdag ember
lennék. Hol voltunk? Hát, itt, ebben az országban, az utcákon és
a tereken. Beszéltünk mindenről, amiről más hallgatott. Arról,
hogy a kórházakról csak duma van, de nem költenek rájuk eleget. Arról, hogy a MÁV vonatai piszkosak, késnek és nem utolsó
sorban rohadtul drága a jegy.
Nem szerepeltünk a médiában? Igen,
nem szerepeltünk, mert nem engedtek oda. Se a kormánymédia, sem
az ellenzéki. A szemrehányást nem
nekünk kell tenni, hanem nekik. Bár
sok értelme nincs, mivel ebben a
rendszerben mindent a pénz dönt el.
Apropó, rendszer! Önök, kedves
választók, leszámítva a legﬁatalabbakat, pontosan tudják, hogy mi volt
a szocializmus. Benne éltek. És hála
a jó istennek, sokan Önök közül nagyon tisztességes életkort éltek meg.
S ebben az Önök génjei mellett szerepe volt annak, hogy a szocializmus
vigyázott Önökre, az Önök életére.
Nem lehet oda visszamenni. Ezt is mondták sokan. Igazuk van!
Visszamenni nem lehet. A történelem nem számítógépes játék,
amit addig lehet ismételgetni, amíg ki nem jön a nekünk tetsző
eredmény.
Mi sem vissza felé akarunk menni, hanem előre. És azért
akarunk menni, mert látjuk, hogy a mostani rendszer nagyon
sok embernek nem jó. Jó, nőnek a bérek, ez igaz! De nem anynyira, hogy félre tegyünk belőle, csak annyira, hogy most elköltsük, feléljük. Mi lesz holnap?
Azonos európai bérekről álmodunk, de lehet-e ilyen egy olyan
rendszerben, ahol a proﬁt a lényeg? Miért adna a tőkéstulajdonos
mindenkinek azonos bért, ha éppen azon nyer, hogy Németországban drága a munkaerő, Magyarországon meg olcsó?
Sokan panaszkodnak az állam, az önkormányzatok nemtörődömségére. Az emberek kiszolgáltatottságára, ami mindenben megnyilvánul. Jó, ma lehet menni a bíróságra, lehet pereskedni akárki és akármi ellen. Feltéve, ha van pénzed ügyvédre.
A legtöbben Önök közül, nem kértek tőlünk semmit. Csak
beszélni akartak, elmondani a gondjaikat. Elmondani nekünk,
elmondani valakinek, elmondani bárkinek. És mi meghallgattuk
Önöket, a bánatukat az elvesztett évtizedekért, a panaszukat az
embertelenül alacsony nyugdíjra, a drága gyógyszerekre.
Nos, ha ránk szavaznak, ha nem, mi meg fogjuk hallgatni
Önöket október 13. után is. De higgyék el, mindketten jobban
járunk, ha a Munkáspártra szavaznak.

Egyszerre
vagyunk
baloldaliak,
nemzetiek és
ellenzékiek.

Szavazzanak a Munkáspártra!

Lengyelország: miért jobb
az USA-tól függeni?
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A lengyel kormány illetékese bejelentette, hogy 2022-tól Lengyelország nem fog orosz földgázt vásárolni.
(https://tass.ru/ekonomika/6962960)
A lengyel gazdaság most évente 15 milliárd köbméter gázt fogyaszt el. Ebből 10 milliárd származik orosz importból. Kérdéses, hogy a beígért amerikai gázszállítások és egyéb források tényleg kiváltják-e az orosz földgázt. És vajon jobb lesz az
amerikai földgáztól függeni?
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Október 1-én, a Kínai
Népköztársaság megalakulása 70.
évfordulóján rendezett díszszemlén bemutatták a kínai
hadsereg legkorszerűbb interkontinentális ballisztikus rakétáját.
(http://en.people.cn/n3/2019/1001/c90000-9620061.html)
A Dongfeng-41 rakéta hatótávolsága 12 ezer-15 ezer kilométer. 30 perc alatt képes elérni az Egyesült Államok
területét. Hszi elnök nem véletlenül mondta, hogy senki sem kérdőjelezheti meg Kína helyét a világban. A nemzetközi béke és biztonság megőrzése maga jelentős mértékben Kínától függ.

A Suzuki is tartsa be a törvényt!
A közel 7 millió taggal rendelkező industriAll Europe és az 50 milliós ipari szakszervezeti szövetség, az industriAll Global
főtitkárai közös levelet küldtek Yoshinobu Abe úrnak, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatójának. Ebben felszólítják, hogy a
magyar jogszabályokat és az ILO konvenciókat betartva tegye lehetővé a Vasas tisztségviselőinek a bejutást
október 3-án a gyár területére, hogy találkozhassanak
az ott dolgozó Vasas tagokkal. (https://vasasok.hu/
index.php/HU/sliders/1245-level-a-magyar-suzuki-zrtvezerigazgatojanak)
A Suzuki nem állam az államban, hanem egy cég, amelynek be kell tartania a törvényeket. Sok sikert a szakszervezetek harcához. De a törvények betartatása a kormány
feladata is. A kormánynak ebben a kérdésben a szakszervezetek mellé kell állnia, segítve a törvények érvényesítését.
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Magyar-német katonai
szövetség: még sohasem vezetett jóra
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Befejezve három napos, hivatalos
magyarországi látogatását, elutazott
hazánkból az Eberhard Zorn vezérezredes, a Bundeswehr főszemlélője
(vezérkari főnök) vezette német katonai
küldöttség. (https://honvedelem.hu/cikk/
magyar_honvedseg_parancsnoka/nemetfoszemleloi-latogatas/)
A nagyhatalmakkal folyó és egyre
mélyülő katonai szövetség nem erősíti
Magyarország függetlenségét. A németekkel való katonai együttműködés egy
újabb szállal köt a NATO-hoz. A magyar-német katonai szövetség még soha
a magyar történelemben nem vezetett
jóra. Magyarország függetlensége csak
a NATO-n kívül, semleges országként
szavatolható.
Karácsony Gergely a brüsszeli Európai Parlament
épületében találkozott Soros György legfőbb szövetségesével Frans Timmermansszal. (https://www.
magyarhirlap.hu/kulfold/20191003-karacsonygergely-soros-gyorgy-legfobb-szovetsegeseveltalalkozott)
A budapesti választás a magyar emberek ügye.
Nem érdekes, hogy mit akar Timmermans, vagy
akárki más. Budapest főpolgármesterét a magyar
emberek választják és nem az EU. Nem szeretnénk
megérni azt az időt, amikor az EU jelöli ki a magyar főpolgármestert. Karácsony külföldi barátait
hívja segítségül a magyar emberekkel szemben.
Undorító!

Karácsony
finn
segítséget
kér

Undorító: Karácsony
külföldi barátait hívja
segítségül a magyar
emberekkel szemben

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt Tóth Bertalan MSZP-elnök és Mesterházy Attila társaságában beszélgetett a hétfőn
Budapestre látogató szociáldemokrata Antti Rinnével, ﬁnn miniszterelnökkel, aki egyben az unió soros elnökségét is képviselte.
(https://nepszava.hu/3051955_kozvetlen-unios-forrasokat-kert-a-ﬁnn-miniszterelnoktol-karacsony)
Akárhogyan is kéri Karácsony a ﬁnn miniszterelnököt, ő nem fog adni közvetlenül EU-s pénzt. Részben azért, mert ilyen nincs,
de ha lenne is, akkor sem a soros EU-elnökséget adó miniszterelnök jogköre. De butaság is ilyeneket kérni. Ugyanis, ha csoda
folytán Karácsony úr lenne a magyar miniszterelnök, aligha örülne annak, hogy Tarlós úr közvetlen EU-s pénzeket kapna és kvázi állam lenne az államban. Egyébként sajnálatos, hogy a ﬁnn miniszterelnök részt vesz egy ilyen kampányötletben.

Kalmár Dávid fiatal, szolnoki
lokálpatrióta segíteni fog
az embereknek
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A Munkáspárt képviselői a nap 24 órájában állnak majd az emberek rendelkezésére, ha megválasztják őket – mondta
Thürmer Gyula szolnoki sajtótájékoztatóján. A Munkáspárt polgármesterjelöltje alkalmas arra, hogy bizalmat
szavazzanak neki az október 13-i
választásokon – jelentette ki Thürmer
Gyula. Kalmár Dávid egy ﬁatal, szolnoki lokálpatrióta, aki segíteni fog az embereknek. Csakúgy, mint a Munkáspárt
képviselői, akik az önkormányzatokban
a lakókért dolgoznának. A párt elnöke
hangsúlyozta azt is: harmonikus együttműködésre törekednek az ország vezetésével és nincs szükség az ellenzéki
összefogás rombolására. (http://www.
szolnoktv.hu/hirek/?article_hid=56096)

Nagy Attila jó
polgármestere
lenne Salgótarjánnak

Nagy Attila a legjobb jelölt
a mostani polgármesterválasztáson. Nem állunk
össze olyan koalícióval,
melynek „szélsőjobboldali
társaság is tagja” – mondta
salgótarjáni utcafórumán
Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke. (https://3100.
hu/thurmer-gyula-legyensalgotarjannak-olyanonkormanyzata-melyvaloban-szolgalatara-all-azembereknek/)

Népi ellenőrzést az
önkormányzatokban!
A városi könyvtár előtt felállított standnál
várják a választókat a Magyar Munkáspárt
paksi szervezetének jelöltjei. Szarka Sándor, a
párt 3-as számú választókörzetben induló képviselőjelöltje szeretné elérni, hogy a kisemberek
problémáira a képviselő-testület odaﬁgyeljen.
Népi ellenőrzést szorgalmaz. Szarka Istvánné a
2-es körzetben indul a párt színeiben. Fontosnak
tartja a lakhatási problémák megoldását, szociális
bérlakások építését, a kilakoltatások megszüntetését.
Szeretné elérni a jelölt azt is, hogy a Jámbor Pál utcát
egyirányúsítsák. (http://www.telepaks.net/2019/10/04/
szarka-istvanne-es-szarka-sandor-tartottaksajtotajekoztatot/)
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Ghebali Kenza képviselőjelölt nem lép vissza!
A mostani választási kampány a megszokottnál is undorítóbb,
ha egyáltalán az ilyet meg lehet szokni. Budapesten több kerületben is tapasztaltuk az „ellenzéki összefogás” durva támadásait a Munkáspárt jelöltjei ellen, de az, ami Balassagyarmaton
történt, párját ritkítja. Gyenes Szilárd polgármester-jelölt úr
nemes egyszerűséggel visszalépésre szólította fel a Munkáspárt egyik jelöltjét.
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Ghebali Kenza a Munkáspárt képviselőjelöltje Balassagyarmat 4. számú egyéni választókerületében.
Fiatal asszony, új arc a munkáspárti politikában, sőt általában
a politikában. Ő maga nem „politizálni” akar, hanem az embereknek akar segíteni. Azoknak, akik nagyon jól ismerik őt,
és akiket ő is ismer. Manikűrös-pedikűrös-műkörmös üzlete
a városközpontban van. Hétvégeken a piacon végez „közvélemény-kutatást”. Mindent tud a városról, amit tudni lehet.
A 4. választókerületben négyen indulnak. A Munkáspárt
mellett indul a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a Szövetség a
Balassagyarmatiakért Egyesület (SZAB) jelöltje. Ez utóbbi
talányos szervezet valójában az ellenzéki pártok összefogását
jelenti civilszervezetnek álcázva. Mint látjuk egyetlen ellenzéki párt sem indul külön. „Társadalmi egyesület vagyunk,
civil szervezet, mely nem kötődik pártokhoz” – nyilatkozta a
SZAB egyik jelöltje. Jól hangzik, de mi az igazság?
Nem árt tudnunk, hogy mi a mostani helyzet Balassagyarmaton. 2014-ben a nyolc egyéni választókerület mindegyikét a
Fidesz-KDNP nyerte meg. Kompenzációs listán egy-egy képviselővel a Jobbik, az MSZP és a DK jutott be. Lombos István
képviselő úr öt éve még az MSZP jelöltje volt, mára „civil”,
azaz SZAB-os lett. Szedlák Sándor képviselő úr 2014-ben
még a DK-ra esküdött fel, most ő is SZAB-os, és történetesen
Ghebali Kenza ellenfele.
Lombos úr és Szedlák úr 2014-ben még polgármesterjelöltként is indultak. Lombos úr az MSZP színeiben 22,14
százalékot kapott, Szedlák úr DK-jelöltként 9,2 százalékot. A
Fidesz-KDNP jelöltje, Medvácz Lajos úr 55,78 százalékkal lett
polgármester.
A magukat demokratikus ellenzéknek tituláló MSZP és
DK most úgy döntött, hogy elhallgatják a múltat, és Hófe-
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hérke tisztaságával
SZAB-ként bújnak
elő. Ennek a SZAB
nevezetű ellenzéki
összeborulásnak a
polgármester-jelöltje
Gyenes Szilárd úr. Nos,
Gyenes hazugságokkal
és manipulációkkal teli
levélben szólította fel
a Munkáspárt jelöltjét,
hogy lépjen vissza.
„Minden jel arra mutat, hogy országos szinten az Ön által képviselt
párt burkolt szövetséget
kötött az Orbán-rendszerrel” – állítja a levélben.
Ha ez igaz lenne, vajon a
Munkáspárt tagjainak két
héten át napi tíz órában
kint kellett volna állniuk
az utcán? Ha ez igaz lenne,
akkor miért nem szólaltatják meg minden nap a
Munkáspártot a médiában?
Miért nincs egyetlen kérdés sem a Munkáspártról a
közvélemény-kutatásokban?
Amit Gyenes úr állít hazugság, ismert liberális kísérlet a
Munkáspárt befeketítésére.
De Gyenes úr folytatja: „Önnek látnia kell, hogy az ország
számára is fontos valódi változások tulajdonképpen az elárult
rendszerváltás befejezése lenne a fokozatosan leszakadó magyar társadalom érdeke.” Mi nem így látjuk. A rendszerváltás
azt jelentette, hogy eladták a gyárakat, a bankokat, a dolgozót
meg kisemmizték. Gyenes úrnak nem ez fáj. Neki csak az fáj,
hogy nem ő és nem a liberális ellenzék van hatalmon. A mi
célunk nem az, hogy őket juttassuk hatalomra. A mi célunk az,
hogy olyan világ legyen, ahol nem a pénz az úr.
És most a levélnek még egy undorítóbb része. Kísérlet arra,
hogy a Munkáspárt képviselő-jelöltjét szembe állítsa a Munkáspárt vezetőivel.
„Pártja helyi vezetői is tehetetlenek a felső nyomással szemben, onnan semmilyen pozitív döntésre nem számíthat.” Gyenes úr nyilván nem tudja, hogy a Munkáspárt helyi vezetője dr.
Frankfurter Zsuzsanna, a helyi kórház orvosa, egyben a Munkáspárt Elnökségének tagja. Sőt az Elnökség tagja Nagy Attila
Nógrád megyei elnök is. Vagyis senki sem gyakorol nyomást a
balassagyarmati jelöltekre.
És végén jön a csábítás, bár, legyünk őszinték, nem túl erősen. „Amennyiben a SZAB és jómagam eredményesen szerepelünk...munkájára, aktivitására is örömmel számítunk...”
Hát, kedves Gyenes úr, ennél azért lehetett volna többet is
ajánlani. Bár Ön ajánlhat bármit, a Munkáspárt jelöltjei nem
eladók. Mi nem veszünk részt az emberek átverésében.

Ghebali Kenza képviselőjelölt nem lép vissza.
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A klímaváltozás
megállításához
rendszerváltozás kell
A cikk szerzője Jos D’Haese, a Belga Munkapárt frakcióvezetője a Flamand Regionális Parlamentben.
A 2019. évi belga parlamenti választásokon a Belga Munkapárt
8,62 százalékot kapott és 2-ről 12-re növelte képviselőinek számát a belga szövetségi parlamentben. A Flamand Regionális
Parlamentben és a Vallon Regionális Parlamentben egyaránt
2-2 képviselői helyet kaptak. A Belga Munkapárt olyan időben
ért el lényeges sikereket, amikor Európa-szerte a munkáspártok nehéz helyzetben vannak. A sikerekhez természetesen számos más tényező is vezetett, amelyekről A Szabadság hasábjain
is beszámoltuk. De az egyik tényező minden bizonnyal a klímaprobléma kezelésében rejlik.

2018. december 29-én két belga lány a klíma védelme érdekében iskolai sztrájkra hívta fel társait. Az dühítette őket fel,
hogy a belga kormánynak nincs semmilyen klímapolitikája.
Példaként a 16 éves svéd iskoláslány, Greta Thunberg szolgált,
aki hasonló sztrájkot hirdetett hazájában. Senki sem számított
jelentős sikerre, még a szervezők is csak néhány tucat követőben bíztak. A lényeg az volt, hogy jelt adjanak.

Nem lehetett tudni, mi lesz a diáktüntetésből
Két héttel később legalább háromezer diáklány vonult fel Brüszszel utcáin egy engedély nélküli lelkes tüntetésen. Rá egy héttel
már 12 és fél ezren voltak. Január 24-én 35 ezer diák tüntetett a
klímavédelemért. A tüntetések május 26-ig, egészen a parlamenti
választások napjáig tartottak. Március 15-én sor került az első
olyan tüntetésre is, amelyben részt vettek a szakszervezetek is.
A megmozdulások kezdete előtt nem lehetett előre látni
a fejleményeket. Decemberben a szélsőjobboldal uralta az
utcát. A belga kormány ugyanis aláírta az ENSZ migrációs
csomagját, ami kormányválságot idézett elő. Május 26-ra új
választásokat írtak ki. Azt vártuk, hogy a kampány a migráció,
a nemzetbiztonság és a nacionalizmus körül fog zajlani. A diáktüntetések azonban megváltoztatták a kampány irányát és a
ﬁgyelmet a klímavédelemre irányították.
Ez történelmi pillanat volt. Ráadásul folytatódott is, és az
elmúlt 25 év legnagyobb diákmegmozdulásává vált. A tüntetés
tovább terjedt az egyetemistákra is, majd csatlakoztak a tanáraik is, és végül a szakszervezetek is. A belga diákok csatlakoztak Greta Thunberg példájához, és megmozdulásra hívták fel
a diákokat Európa és a világ más részein is. Megdöbbentő volt
látni, hogy ezek a ﬁatalok mennyit tanultak néhány hónap alatt
azzal, hogy megszervezték önmagukat és küzdöttek valamiért,
amiben hisznek. Ők a jövő társadalmi mozgalmainak vezetői.
Ez a mozgalom megkérdőjelezi azt, ahogyan a mi gazdaságunk és politikai rendszerünk működik. Greta Thunberg,
az egész mozgalom elindítója a következőket mondta az Európai Bizottságnak: „Ha megcsinálják a házi feladatot, látni

fogják, hogy új politikára van szükség. Új gazdaságra van
szükség, amely gyorsan csökkenő és rendkívül korlátozott
karbonkibocsátásra épül. De ez nem elég! Egészen új gondolkodásmódra van szükség! Önök becsapják a világot. Mindent,
amit tesznek, csak a nyerésről, a hatalom megszerzéséről szól.
Ennek véget kell vetni. Együtt kell működnünk, igazságosan
kell elosztani a Föld erőforrásait.”
A klímavédők mozgalmának azonban van egy gyenge
pontja is. A mozgalmat a zöldpártok jelentetik meg, amelyek a
büntető jellegű ökológiát képviselik. Ők a hangsúlyt az egyén
felelősségére és a zöld adókra helyezik. A dolgozó emberekben
ezért az a benyomás alakul ki, hogy nekik kell majd megﬁzetni
a klímaválságot, ahogyan 2008-ban és azt megelőzően is, a
gazdasági válságokkal történt. Éppen ezért nagyon fontos a
klímavédő mozgalom és a szakszervezetek együttműködése.
Ketten együtt képesek lehetnek kidolgozni egy ambiciózus és
társadalmilag igazságos ökológiai átmenet programját. A klímatüntetések egyik legnépszerűbb jelszava ezért így hangzik:
Klímaigazságot most!

A hiteles baloldal erői tegyék magukévá a klímakérdést!
A fenti okok miatt is nagyon fontos, hogy a hiteles baloldal erői
magukévá tegyék a klímakérdést.
Először is azért, mert a klímakérdés fontos. Ha a mi kormányaink nem cselekednek most, akkor semmi sem fog változni.
Már most mindenütt láthatjuk, hogy mit jelent a globális felmelegedés, noha most még csak egy Celsius fokról van szó, De
képzeljék el, mi lesz, ha 4-5 fokkal lesz melegebb! Meg kell
állítanunk a klímaváltozást és ezért támogatnunk kell a klímamozgalmat minden eszközzel.
Másodszor azért, mert a mi feladatunk az, hogy a klímamozgalmat a társadalmi igazságosság irányába tereljük, összekapcsoljuk a dolgozó tömegekkel. Világossá kell tenni, hogy a klíma
megvédéséhez meg kell változtatnunk a társadalmi rendszert.
A dolog nem a szén-dioxidról szól. A dolog lényege maga a
kapitalizmus. Naomi Klein így írt erről: „A mi gazdaságunk

hadban áll a földi lét sok formájával, beleértve az emberi létezést is. A teljes klímaösszeomlás elkerüléséhez az kell, hogy
összevonjuk az emberiség erőit. A gazdaságunk összeomlásának elkerülése viszont az akadálytalan terjeszkedést követeli
meg. A természet törvényeit nem lehet megváltoztatni. Vagyis
a fenti két szabályt kell megváltoztatni.
Az emberek egyik csoportja felelős a klíma válságért. Azok
a vezetők, akik döntenek a termelőeszközök felhasználásáról,
akik meghatározzák a gazdaság működésének irányait.
Az emberek másik csoportja pedig elszenvedi a klímaválság
következményeit. Ide tartoznak a dolgozó tömegek, akiknek nincs
módjuk alkalmazkodni a klímaválsághoz. A szakszervezetekben
szokás mondani, hogy a kihalt Földön nem lesznek munkahelyek.
A gazdagok és a tehetősek képesek lesznek alkalmazkodni a
klímaváltozáshoz. A globális felmelegedés következményeit a
dolgozó osztályok fogják elszenvedni.
Néhány éve elhatároztuk, hogy a klímaváltozás elleni küzdelmet beépítjük pártunk munkájába. Ez első sorban azt jelenti, hogy ki kellett dolgoznunk egy megfelelően ambiciózus,
és elég részletes programot a klímavédelemre. Ez a program
három pillérre támaszkodik:

Három pillérű klímaprogram
Ökológiai tervezés. A klímaválságot a piacgazdaság idézte
elő. Éppen ezért nem lehet arra számítani, hogy a piacgazdaság
fogja megoldani. Ahelyett, hogy az egyes országok egymásnak
adják el a karbonkibocsájtási kvótákat, szabályozni kell a széndioxid-kibocsátás mértékét. Társadalmi kezdeményezésekre
van szükség és pontosan meg kell tervezni, hogy ki és mennyi
szén-dioxidot bocsáthat ki.
Ökológiai igazságosság. Minden intézkedésnek igazságosnak kell lennie ökológiai szempontból. Ne a munkásosztály ﬁzesse meg a Föld megmentésének árát, hanem a multinacionális
vállalatok, amelyek felelősek a globális felmelegedésért! Éppen
ezért a mi pártunk ellenzi a zöldadó bevezetését. Viszont nagyon is szorgalmazzuk a jobb és szabadabb közösségi közlekedést, továbbá azt, hogy az állam vállalja át a lakások szigetelése
és a napelemek felszerelése költségeinek egy harmadát!
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A munkahelyek védelme. Nagyon fontos, hogy a klímavédelem járjon együtt a munkahelyek megőrzésével. Mi nem akarjuk az ipar leépítését. Mi a klímát akarjuk megvédeni. Ebben
döntő tényező lehet a hidrogénre alapuló gazdaság.

Mit tesz a Belga Munkapárt?
A munkánk nem ért véget azzal, hogy elemeztük a helyzetet és
megírtuk a párt klímaprogramját. A Belga Munkapárt és különösen a párt ifjúsági mozgalma a következő konkrét eszközökkel támogatja a klímavédő mozgalmat.
FIGYELEMFELKELTÉS. Füzetekben, szórólapokon és a
közösségi média különböző fórumain folyamatosan felhívjuk az
emberek ﬁgyelmét. Magyarázzuk a klímaváltozás lényegét, védjük a klímamozgalmat a jobboldali erők támadásával szemben,
hangoztatjuk a rendszerváltás szükségességét. Raoul Hedebouw,
a Belga Munkapárt frakcióvezetője a szövetségi parlamentben
volt az, aki elsőként vitte a parlament elé a klímavédő mozgalom
követeléseit, ezzel lényegesen felhangosítva azokat.
SZERVEZÉSI SEGÍTSÉG. Az ifjúsági szervezetünk
számost tagja az iskolájában bekapcsolódott a klímamozgalmak szervezésébe, a tüntetések megrendezésébe.
MOZGÓSÍTÁS A KLÍMAVÉDELEMRE. Mindenek előtt
saját erőinket kell mozgósítani. Elértük, hogy a párt tagjai nagy
számban vettek részt az elmúlt évek klíma megmozdulásaiban.
Ezzel azt is elértük, hogy egyre többen lépnek be ﬁatalok
az ifjúsági szervezetünkbe. Meghatszorozódott a belépők
száma! Ez a munka nagy kihívást jelent, de óriási lehetőséget
is. Ahogy mondtam: a mai diákmegmozdulások szervezőiből
lesznek a holnap társadalmi megmozdulásainak szervezői.
A Belga Munkapárt úgy véli, hogy a klímavédelmet kell politikai küzdelmünk központjába helyezni. A Földet meg kell őrizni a
jövő nemzedékei számára. De világossá kell tenni, hogy a klímát
megvédeni csak úgy lehet, ha megváltoztatjuk a rendszert.
J
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A pécsi „tarvágás” reálisan
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Pécs városában izgalmas választás lesz vasárnap.
A polgármesteri székért hatan versenyeznek, a
Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk, az LMP, a Mindenki
Pécsért Egyesület (ez a félig egyesült ellenzék fedőszerve) és két független. Pécs 7. egyéni választókerületében indul Sugár György, a Munkáspárt
színeiben.
A választások egyik vitakérdése a pécsi „tarvágás” volt. Közreadjuk a munkáspárti jelölt, és
egyben szakember véleményét.

S

G

K

Z

Az EU-csatlakozás feltételeinek eléréséhez a kormány – a
22/1998 (6.26) KTM rendeletben – meghatározta azokat a technológiai kibocsátási és összkibocsátási határértékeket, amelyeket 2005. január 1-ig az 50 MWth-nál nagyobb (ilyen a Pécsi
Erőmű is) erőműveknek teljesíteniük kell. Ezeket a határértékeket jelentősen túllépte a Pécsi Erőmű is.
A felkészülés első lépéseként a meglévő 4 db széntüzelésű kazánból kettő gáztüzelésre átalakítását terveztük, az egyik leállítását és a negyediket széntüzelésre terveztük korszerűsíteni. A
széntüzelés korszerűsítését nem tudtuk elkezdeni, mert a lakossági elfogadáson megbukott a szükséges bányanyitási terv.
Időközben az EU kezdeményezte a CO2 (szén-dioxid) csökkentést és 2002-ben országokra leosztotta a CO2 keretet és támogatást helyezett kilátásba a CO2 semleges (biomassza) alapon
előállított villamos energia árára. A gáztüzelésre való átállás
megkezdődött és rövid idő alatt be is fejeződött és közben előkészítettük a szénalapú fejlesztésre tervezett kazán átalakítását
biomassza tüzelésre (60t/óra apríték felhasználás).
Ekkor már az erdészet jelentős piaci veszteséget ért el, az export
visszaesett, a hazai fafeldolgozás (bútoripar, épület faipar stb.)
leállt. Ugyanakkor a hazai erdészeti jelentések szerint évente 11
millió tonna faanyag terem, amelyből felhasználás csak 3-4 millió tonna/év – így évente az erdőállomány jelentősen gyarapodott, illetve az elöregedett állomány pusztulása következett be.
A CO2-mentes energia termelés és a faképződés egymásra
találásával és az állam és helyi önkormányzat támogatásával
2004. aug. 31-re felavattuk az 50 MW villamos energia előállítására képes ﬁnn technológiájú biomassza tüzelőanyagú

energetikai egységet. A fenti beruházás előkészítése és kivitelezése során is volt a zöldeknek
ellenkezése, amelyben a helyi (decentralizált)
kisebb biomassza blokkok építését látták volna
jónak. – ilyen Mohácson létesült, Szentlőrincen is
elkezdődött de nem valósult meg – általában nem
volt magán tőke, sem állami forrás ezen kisebb
blokkok létesítésére.
A jelenleg is működő 60 to/órás kazán tüzelőanyaga mintegy
80%-ban ipari célra alkalmatlan hibás, túltartott (elöregedett)
faanyag és mellette növekvő mértékben fafeldolgozási hulladék.
A zöldek „tarvágás” propagandája teljesen alaptalan,
az erdészet szakmailag megalapozott, hatóságilag ellenőrzötten
végzi az erdőállománnyal való gazdálkodást. (részletesen szakmai értékelést ad pl. Förszter Gyula az interneten) Ismeretem
szerint az évi 11 millió tonna faanyag növekedésből energetikai
célú felhasználás Pécsett, Tatabányán és a Mátrai erőműben
együttesen nem éri el a 1,5 millió tonna mennyiséget.
Álláspontom szerint a nemzeti természeti erőforrással való
felelős gazdálkodás minden gazdálkodó kötelessége és felelőtlenség, ezt a tevékenységet politikai lejáratás céljára használni.
Pécs ezen beruházással és később 2014-ben üzembe helyezett
szalma tüzelésű blokkal (30 to/óra lágyszárú tüzelőanyag)
zöld főváros címet pályázhatja, hiszen a város lakosságának
közel fele erre alapuló távfűtéssel él. Az Erőmű két gázkazánja
teljes tartalékot biztosít, üzemére igen ritkán van szükség. A
biomassza tüzelésre való átállással Pécs város levegőminősége
minden vonatkozásban sokat javult, hatása a jelenleg időnként
kialakuló kedvezőtlen állapotra igazoltan nincs. Az időszakosan előforduló szmogos állapot a város kedvezőtlen fekvéséből
és a korszerűtlen tömegközlekedéséből, és a még mindig meglévő családiházas övezetekben kialakult szegényebb lakosság
által használt egyéb tüzelőanyagok miatt van.
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Budapest tele van történelmi helyekkel,
köztük számos olyan középülettel, amelyek a magyar munkásmozgalom történetéhez kötődnek. Az épületek funkciója
többnyire már megváltozott. Esetenként
az utcák és terek neve is megváltozott.
Lassan elmennek azok, akik még felidézhetik a történelmet. Induljunk közös sétára! Mi marad a munkásmozgalmi
Budapestből?

Budapest, Alkotmány utca 2.
Ahol a párt történetét írták
Budapest egyik legismertebb épülete a Kúria-palota az Országházzal szemben. 1893-1896 között Hauszmann Alajos
(1847-1926) tervei alapján építették kifejezetten a legfőbb bírósági szerv, a Királyi Kúria számára. Stílusát leginkább klasszicizáló későbarokként határozhatjuk meg.
A munkásmozgalomhoz számos szállal kötődik. 1935-ben
itt folyt az utolsó Rákosi-per. Rákosi Mátyás (1892-1971), az
1919-es Tanácsköztársaság legﬁatalabb népbiztosa volt. A
szocialista rendszer leverése után a Szovjetunióba ment, de
visszatért Magyarországra, hogy szervezze az illegális pártot.
Rákosit azonban elfogták és börtönbe zárták.
1935-ben már nyolc és fél éve volt börtönben, amikor új
pert indítottak. A magyar tőkés köröknek látványos perre volt
szükségük. Az 1929-es világválság megrázta Magyarországot.
A Szovjetunió, a szocializmus valós sikerei vonzó példaként
jelentek meg a magyar dolgozók előtt. A Rákosi-per célja az
volt, hogy elrettentsék az embereket a szocializmustól. Rákosit
a Tanácsköztársaság idején végzett tevékenységéért életfogytiglani börtönre ítélték.
Rákosi azonban nem egyszerű rab volt, hanem a magyar, sőt
a közép-európai forradalom élő jelképe. Kiszabadítása mind a
magyar, mind a nemzetközi munkásmozgalom számára fontos
volt. Az ekkor negyvenes éveinek végén járó Rákosi alkalmasnak tűnt arra, hogy majd a felszabadulás után a szocialista
Magyarország vezetője legyen.
Hosszú tárgyalások után 1940-ben Rákosi szabadon távozhatott a Szovjetunióba. A Szovjetunió kormánya pedig visszaadta
az a magyar hadsereg zászlóit, amelyek az
A
P
1848-49-es szabadságharc leverése után
A
orosz kézbe kerültek.
1945 után az épület bírósági funkciója megszűnt. 1948-ban létrehozták a
Magyar Munkásmozgalmi Intézetet és
Múzeumot, amely ebben az épületben
került elhelyezésre. 1957-ben az épületet
kettéválasztották. A Kossuth térre nyíló
nagyobb részbe a Nemzeti Galéria, majd
a Néprajzi Múzeum költözött.
Az Alkotmány utcára nyíló részt
megkapta az MSZMP Párttörténeti Intézete. Itt folyt egészen 1989-ig a magyar
munkásmozgalom dokumentumainak
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gyűjtése és tudományos feldolgozása. A szó tágabb értelmében
itt írták a magyar párt történetét.
A magyar kommunista mozgalom számos kiemelkedő személyisége állt az intézet élén az évtizedek során. Nemes Dezső (1908-1985) felügyelte az intézményt és egy ideig vezette
is. A főigazgató tisztét legtovább, 1961-80 között Vass Henrik
(1915-2004) töltötte be. A rendszerváltás előtti zavaros években Huszár István (1927-2010) állt az intézet élén.
A rendszerváltáskor az MSZP-nek sikerült megszereznie az
Alkotmány utcai épületet. Az MSZP szellemi műhelyévé alakították át Politikatörténeti Intézet néven Balogh Sándor (19262004) vezetésével. Balogh a jobbra csúszó MSZP-ben baloldali
ember volt és az egykori KISZ-vezetővel, Hámori Csabával
(1948-) szervezték az MSZP „baloldali tömörülését”. 1991-ben
Földes György vette át a vezetést és 2015-ig irányította az intézetet. Földes messze esett apjától, aki a 1944-ben az újpesti
partizánmozgalmat szervezte és a munkás-paraszt hatalom
elkötelezett harcosa volt.
A Politikatörténeti Intézet ma is egyike azon kevés szervezeteknek, amelyre az szocialista-liberális politikai tábor befolyással bír.
A munkásmozgalom történetének dokumentumai fontos
értéket jelentenek és tudásforrást. Az Orbán-kormány állami
tulajdonná tette ezt a tudásforrást, ami egyben azt is jelenti,
hogy akárki nem kutathatja.
Az MSZP a rendszerváltás után a PTI javára használati
jogot szerzett az Alkotmány utcai ingatlanra. A kormány és
az alapítvány között hosszú évek óta folyik a harc a tulajdonlásért. A Fidesz-KDNP-kormány az 1945 előtti állapotokat akarja visszaállítani, visszaadva az épületet a Kúriának.
I
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Önkormányzati választás – kemény csata volt
A Munkáspárt aktív részese volt az idei önkormányzati választásoknak. Számos városban, faluban, budapesti kerületben van
jelölünk. Kemény csata volt, de megérte. Aki elégedetlen a mai rendszerrel, aki nem kér sem a kormánypártokból, sem az ellenzékből, szavazhat a Munkáspártra! Szavazzanak a Munkáspárt jelöltjeire!

