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MUNKÁSPÁRTI HETILAP

EZ A MEGOLDÁS!

1

2

XII. (XXVIII.) ÉVFOLYAM, 22. SZÁM
2017. JÚNIUS 3.

M

.Í
,

Thürmer Gyula

A

BALSZEMMEL

,

,

.E
,

,

.M
.

A FÁKLYA ÉS A HATALOM
A Gyula szó törökül fáklyát jelent, a László jelentése pedig
hatalom és dicsőség – mondta a szocialisták elnöke az MSZP
hétvégi kongresszusán. A Gyulák régebben a csatában lelkesítették
a harcolókat és én is készen állok a feladatra, hogy Botka Lászlót
győzelemre vezessem” – fejezte be beszédét Molnár Gyula.
Nem akarom kommentálni a modernkori szocialista
politikai retorika e megnyilvánulását. Végül is, ez a szocialisták
kongresszusa volt, s ha nekik jó, én mit akadékoskodjak. Eszembe
jutott persze, hogy munkáspárti kongresszuson én nem mernék
ilyeneket mondani, mert kapnék a fejemre. A Munkáspárt tagjai
ugyanis nem szeretik, ha a szónok egy bizonyos szintet alulmúl.
Megmondom őszintén, hogy kíváncsi voltam, mit is tudnak
a szocialisták mondani. Tessék csak belegondolni! Még úgy
is adódhat, hogy ők alakítják a kormányt 2018-ban, ők fognak
a sorsunkról dönteni. Legalábbis szeretnék, ha így lenne. Úgy van
az, mint a felvételi beszélgetéseken, amit manapság interjúnak
hívnak. Meg kell győzni a munkaadót, hogy miért kellene neki
az illetőt felvenni. Szóval, győzzenek meg a szocik, hogy miért
kellene őket támogatni!
Elhatároztam, hogy most az egyszer félreteszem minden
ellenszenvünket. Az ugyanis köztudott, hogy nem szeretjük őket.
Van rá okunk bőven. Kezdve azzal, hogy nyakig benne voltak
a rendszerváltásban, és most úgy tesznek, mintha szűzlányok
lennének. Pedig ők segítettek elvenni tőlünk a népvagyont,
a néphatalmat, a népköztársaságot, a néphadsereget, hogy csak egy
párat mondjak. Most meg úgy tesznek, mintha semmi közük nem
lenne a kapitalizmus szörnyűségeihez.
Mondhatnám azt is, hogy a szocik soha sem bocsájtották
meg nekünk, hogy a kórház-népszavazással egy zsíros üzlettől
fosztottuk meg őket. Nem tudták a kórházakat eladni, pedig
azért sok pénzt kaptak volna. Nekünk is támadtak emiatt, és ha
rajtuk múlt volna, ma már nem lenne Munkáspárt. Szerencsére
a munkáspárti tagság nem engedte. Hát igen, a mi tagjaink
„százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek.”
Na, de mit tud mondani a Magyarország kormányzására
jelentkező MSZP? Ha röviden akarok fogalmazni, azt mondom:
semmit! Bővebben szólva el kell ismerni, hogy számos gondolat
elhangzott az MSZP kongresszusán, sok ismert baloldali ötlet,
és jelszó. Nem egy közülük olyan, amelyet a Munkáspárt
számtalanszor megfogalmazott.

Nem lenne ezzel sem baj, hiszen, ha jó az ötlet, vigyék csak! De ez
csak akkor működik, ha az egész rendszerré áll össze. De nem áll
össze, mivel rossz és téves az MSZP alapállása. A kongresszuson
bizonyára sokan elpityeredtek, amikor Botka és Molnár felidézték
az egyszerű emberekkel, az ő szavukkal élve, a melósokkal való
találkozóikat.
Persze, nehezen élnek az emberek, bár ezt eddig is tudtuk.
De ebből nem következik az, hogy az „Orbán-kormány okozta
a legnagyobb kárt a magyar nemzetnek az elmúlt 27 évben. Orbán
Viktor a nemzet legnagyobb árokásója, aki Putyinnak adja el
a hazát.” Ez, Botka úr, baromság, és talán ezt Ön is tudja.
A szegénység, a nyomorúság, az elvándorlás, a társadalmi
különbségek növekedése a kapitalizmus következménye. Ehhez
Orbán is hozzájárult, de Horn is, Medgyessy is, nem is beszélve
Gyurcsányról. De ez a kapitalizmus, a farkas. Ez a farkas
természete. Ha Botka úr változtatni akarna, akkor a kapitalizmussal
kellene valamit tennie.
Igen ám, de a farkast nem lehet megszelídíteni, a farkasból
soha sem lesz kutya. De be lehet zárni, kényszeríteni lehet sok
mindenre. A tőkét sem lehet megszelídíteni, de lehet kényszeríteni,
korlátozni. Ehhez konkrét intézkedések kellenek. Politikai és
gazdasági téren egyaránt.
Politikai téren úgy, hogy a tőke ellenes erők, a dolgozói
szervezetek érdemi beleszólást kapnak a politikai döntésekbe. Ez
nem egyenlő azzal, hogy a kormányok megveszik a szakszervezeti
vezetőket. Ehhez nem elegendő az Országos Érdekegyeztető
Tanács összehívása sem, amit Botka úr akar. Érdemi beleszólás
a döntésekbe! Amiről Botka úr hallani sem akar.
Gazdasági téren is lehet korlátozni a tőkét, ami annyit jelent,
hogy elveszünk tőle. A progresszív személyi jövedelemadó jó
ötlet, de nem változtat a tulajdonviszonyokon és csak nagyon
kis mértékben érinti a tőkét. Mi lenne a megoldás? A tőkét sújtó
vagyonadó, az extraproﬁt egy részének elvétele adókkal és más
eszközökkel. Vagyis az, amit Botka úr nem akar.
Botka úr teljes mértékben téved a magyar kapitalizmus külpolitikai
lehetőségeit illetően is. „Ma már csak két lépés választ el bennünket
attól, hogy Magyarországra újra lehulljon a vasfüggöny. Pedig
a magyarok nem akarnak újra orosz gyarmat lenni.” Magyarország
soha sem volt orosz gyarmat, de ez most nem is lényeges. A lényeges
annak felismerése, hogy bármelyik integráció, bármely szövetségi
rendszer csak akkor jó Magyarországnak, ha biztosítja a békéjét és
nem zárja el a külvilágtól. Ezt tudta Bethlen Gábor, tudta Andrássy
Gyula, tudta Kádár János, de nem tudja Botka László. Az egyoldalú
külpolitika előbb vagy utóbb teljes kiszolgáltatottsághoz vezet, sőt
akár háborúhoz is.
A helyzet megváltoztatásához nem közhelyek és nyugat-európai
szocliberális divatötletek kellenek, hanem a magyar valóságot
tükröző, és a tőke hatalmát korlátozni képes program. Enélkül
nincs fáklya, a hatalomról nem is beszélve.
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az amerikai hadiiparnak hozhat fellendülést. A fegyverkezés nem
oldja meg a NATO-országok belső gondjait, a kapitalizmus válságát.
Nem csökkenti a háborús veszélyt, hanem növeli a feszültséget
mind Oroszország, mint Kína irányába. A Munkáspárt nemet mond
a fegyverkezésre! Ki a NATO-ból, semleges Magyarországot!
MANCHESTER: A TŐKÉS EURÓPA NEM VÉD MEG
BENNÜNKET

A NATO A BALKÁN MEGSZÁLLÁSÁRA KÉSZÜL?
A
NATO-csapatok
reakciósebességének
növelését
és
együttműködési képességük fejlesztését célzó nemzetközi
hadgyakorlat
kezdődött
Romániában,
Bulgáriában
és
Görögországban mintegy négyezer katona és ötszáz harci jármű
részvételével. A június 16-ig tartó, Noble Jump 2017 fedőnevű
hadgyakorlatra légi úton érkeznek albán, német, lett, brit, norvég,
holland, lengyel és spanyol katonák, a hadi felszereléseket pedig
tengeren és vasúton szállítják az erdélyi Nagysinken (Cincu)
kialakított kiképzőbázisra. (http://english.mapn.ro/)

Szolidárisak vagyunk a Manchesterben végrehajtott terrorakció
áldozataival. A terror valamennyiünket érint, bármely ország
bármely városában is történjék. Békés külpolitikára van szükség,
a közel-keleti háború befejezésére – jelentette ki Robert Griﬃths,
Nagy-Britannia Kommunista Pártjának főtitkára. (https://www.
communist-party.org.uk)
A Magyar Munkáspárt szolidáris a manchesteri merénylet
áldozataival, szolidaritását fejezi ki családjaiknak, a brit népnek.
E merénylet is megmutatta, hogy az európai kapitalizmus súlyos
válságban van. A tőkés Európa intézményei eddigi politikájukkal
nem voltak képesek megvédeni Európa népeit. Abba kell hagyni
a tőkés országok beavatkozását a Közel-Keleten. Fel kell számolni
a migrációt kiváltó okokat. Meg kell védeni az európai népeket.
LIBERÁLISOK: AMERIKAI ÉRDEKEKET
KÉPVISELNEK

A romániai hadgyakorlat Magyarország közelében zajlik. Olyan
hadműveletet modelleznek, amely szinte az egész Balkánt átfogja.
Célja az, hogy a NATO tagállamai begyakorolják a Balkán közös
megszállását. Mi ez, ha nem háború?
MI NEMET MONDUNK A FEGYVERKEZÉSRE
A magyar kormány is elfogadta a NATO álláspontját: 2020-ra
a GDP egy százalékáról két százalékra emelik az ország katonai
védelmi kiadásait. Jelenleg ez 400 milliárd forintot jelent, 2020ra növekvő GDP mellett 1000 milliárd forint lehet a katonai
költségvetés. (http://mti.hu)

Trump követelte a katonai kiadások növelését, és a tagállamok
megszavazták. Az USA a katonai összetartás erősítésével akarja
összefogni az egymás ellen küzdő NATO-országokat. Másrészt,
a katonai kiadások jelentős növelése a hadiiparnak, mindenekelőtt

A Magyar Liberális Párt sajnálatosnak tartja, hogy a NATOországok vezetőinek brüsszeli csúcstalálkozóján Donald Trump
amerikai elnök nem állt ki a szervezet szerződésének 5. cikkelye
mellett, ami automatikusan támogatást biztosít a megtámadott
tagállamoknak. Magyarország egy erős és egységes NATO-ban
érdekelt, veszélyes, sok kihívást rejtő világban élünk, Oroszország
és Kína pedig nyíltan megkérdőjelezi a jelenlegi világrendet
– fogalmazott Szent-Iványi István, aki üdvözölte Montenegró
csatlakozását.( http://mti.hu)
Fodor Gábor Liberális Pártja pápább akar lenni a pápánál. Az USAnak nem kell „kiállni” az 5. cikkely mellett, mert az benne van
a NATO-szerződésben. 1949 óta azonban egyetlen NATO-országot
sem támadott meg senki, és most sincsenek ilyen tervek. Ellenben
a NATO az, amely folyamatosan provokálja Oroszországot,
és látványosan háborúra készül Európában. A liberálisok nem
a magyar nemzeti érdeket képviselik, hanem az USA érdekeit.
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MAGYARORSZÁG

NÁLUNK
TÖRTÉNT
LIBERÁLIS RÉMÁLOM: MARIHUÁNÁT MINDENKINEK!
A Liberálisok lényegében teljesen, az Együtt és a Momentum
orvosi célra legalizálná a marihuánát. Utóbbi hosszú távon
a dekriminalizációt is támogatná. (http://magyaridok.hu)

A liberálisok taktikája világos: tegyünk mindig egy kis lépést!
Etessük be a társadalmat! Nyugtassuk meg, hogy az az egy
lépés nem ártalmas, sőt előnyös! Utána jöjjön a következő lépés!
Hirdessük a marihuánát! Terjesszük szabadon! A végén még
kötelező egy kis marihuána fogyasztása.

A DISZNÓ NEM PARANCSRA NŐ
A 2010-es kormányváltás évében 3,17 millió disznót tartottak
az országban, amely – a KSH adatai szerint – 2016-ra 2,89 millióra
csökkent. A súlyos genetikai elmaradottság az egyik nyomós oka
annak, hogy a hazai sertésállomány mára 2,89 millió darabos
történelmi mélypontra süllyedt. Az állattenyésztési telepek
korszerűsítésére kiírt korábbi vidékfejlesztési (ÁTK) pályázatok
arra voltak jók, hogy ne zárjanak be egymás után a telepek,
most pedig a piaci szereplők többsége az újabb vidékfejlesztési
felhívások elbírálására vár, ezért késlekedik a fejlesztésekkel.
(https://www.agrarszektor.hu)
A kormány sertésprogramja a magyar sertésállomány
megduplázását akarja. Ilyenkor sajnálja az ember, hogy miért
verték szét a magyar mezőgazdaságot 27 évvel ezelőtt. Akkor több
sertés volt, mint amennyi lakos, és sokkal több húst ettünk, mint
ma. Nincs más út, mint a magyar termelés támogatása, a falusi
szövetkezés ösztönzése, a hazai fogyasztás növelése.

A

MSZP-KONGRESSZUS:
SOK BESZÉDNEK SOK AZ ALJA
Az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint a 2018-as választás
az elégedett és az elégedetlen szavazók között fog eldőlni.
Azt mondta, ha győz, akkor a szegényeket fogja szolgálni. Több
ígéretet is újra megfogalmazott, például bevezetik a megélhetési
minimumot, megemelik a közalkalmazottak jövedelmét,
a kisemberek kevesebbet adóznak, megemelik és adómentessé
teszik a minimálbért, megerősítik a munkavállalói jogokat.
A költségvetés prioritása nem a stadionépítés lesz, hanem
a kórházak, az iskolák támogatása - jelentette ki. Ígéretet tett
egy átfogó bérlakás-programra, a nyugdíjminimum duplájára
emelésére és a 13. havi nyugdíj visszaadására. Elmondta,
megtisztítják az ügyészséget a politikától, „bilincs vár
a tolvajokra és a nemzetgyilkosokra”. (http://mti.hu)

Botka beszéde az MSZP kongresszusán közhelyekből és eddig
is ismert szociális ígéretekből áll. Ezek nagy részét más pártok
is mondják, mindenekelőtt a Munkáspárt. A Fideszt és a mostani
kormányt teszi felelőssé mindenért, ﬁgyelmen kívül hagyva,
hogy 27 éve kapitalizmus van Magyarországon, és ebből 12 évig
az MSZP kormányzott. Eltűnt a „Fizessenek a gazdagok!” jelszó,
hiszen szó sincs a milliárdosok vagyonának megadóztatásáról.
Sokat beszélnek, sokat ígérnek, de sok beszédnek sok az alja.

JOBBIKOS BÉRUNIÓ:
NEM TÖBB, MINT KAMPÁNYJELSZÓ
A Jobbik szerint történelmi küzdelem indult a magasabb bérekért
és versenyképesebb magyar vállalkozásokért a párt béruniós
kezdeményezésével. Gyöngyösi Márton, a párt országgyűlési
képviselője
szombati
sajtótájékoztatóján
azt
mondta,
a kezdeményezéssel elindulhat egy társadalmi párbeszéd, azért,
hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni. (http://mti.hu)

A bérunió ötlete nem több, mint kampányjelszó. Annak jó, mivel jól
hangzik. A többi üres duma. A béreket a tőke és a dolgozó közötti
erőviszony határozza meg. A magyar dolgozó ma gyengébb, mint
az európai tőkések. Az európai tőkések abban érdekeltek, hogy
növeljék a proﬁtjukat. A magyar dolgozók egy esetben képesek
jobb bért elérni: össze kell fogni a többi ország dolgozóival és
kemény harccal, sztrájkokkal és tüntetésekkel rákényszeríteni
a tőkét a bérek emelésére.
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KOSZORÚZÁS KÁDÁR JÁNOS SZÜLETÉSNAPJÁN
A Munkáspárt Elnöksége és budapesti tagsága május 26-án,
Kádár János születésének 105. évfordulóján koszorúzással
emlékezett Kádár Jánosra. A párt koszorúját Thürmer Gyula
elnök és Kajli Béla budapesti elnök helyezték el. Megemlékező
beszédet Kovács István, az Elnökség tagja mondott.

EZ TÖRTÉNT
A MUNKÁSPÁRTBAN
ÚJPALOTÁN ISMERIK A MUNKÁSPÁRTOT
Az újpalotai Vásárcsarnok előtt sokan már ismerősként
köszöntötték a Munkáspárt zuglói csapatát. Többen álltak meg
beszélgetni, mint máskor, de sokkal kevesebben adták nevüket,
címüket, félnek az emberek, féltik munkájukat, családjukat.

ÜDVÖZLET A TÖRÖK KOMMUNISTA PÁRT
KONGRESSZUSÁNAK
A Török Kommunista Párt május végén tartotta 12.
kongresszusát. A Munkáspárt Központi Bizottsága köszöntötte
a kongresszust. Támogatásunkról és szolidaritásunkról
biztosította a török párt küzdelmét.

PÉCSBAGOTA: ITT IS MEGISMERTÉK A
MUNKÁSPÁRTOT
Ismét Filipovics Józsefet (független) választották a múlt vasárnap
Pécsbagota polgármesterének. 71-en járultak az urnához,
érvénytelen szavazat nem volt. A korábbi településvezető 50,
szintén független kihívója, Nemes Ferenc 21 voksot kapott.
A Magyar Munkáspárt jelöltjére, Kós Zoltán Istvánra nem
adtak le szavazatot.
Jól tudjuk, hogy milyen nehéz egy kis településen nem odavalósi
embert jelöltként állítani. Most sem volt ez másként. A fő célt
azonban elértük. Megmutattuk a Munkáspártot, felmutattunk
egy reális választási lehetőséget. Köszönet Baranya megyei
szervezetünk és jelöltünk helytállásáért.

ÚJBUDA: VISZIK A SZABADSÁGOT
Az újbudai csapat a Móricz Zsigmond Körtéren, a „Gomba”
közelében kampányolt. A kitelepülésünk közben érdekes
tapasztalatokat is szereztünk. Egy hölgy kisebb köteg
munkáspárti dokumentumot is elkért, azzal a céllal, hogy
„azokat a házukban szétosztja az ismerőseinek”.
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GYERMEKTELENEK IRÁNYÍTJÁK EURÓPÁT
A Komszomolszkaja Pravda felﬁgyelt arra tényre, hogy
az Európai Unió három legnagyobb országa, Németország,
Franciaország és Nagy-Britannia élén olyan politikusok állnak,
akiknek nincs gyermekük. Dmitrij Sztyesin újságíró és Jegor
Holmogorov politológus ezt a jelenségét elemzik. A cikk
eredetije megtalálható: http://www.km.ru/world/2017/05/14/
demograﬁcheskaya-situatsiya-v-mire/803213-kuda-vedutevropu-bezdetnye-vozhdi

A régi Európa még nagyra becsülte az érzések, a tapasztalatok, a
gondolatok továbbadását. Értéke volt annak, ha a szülök a család
világát tovább adták az utódoknak. Így volt ez Oroszországban
is. Oroszországban egy-egy állami tisztségre való kinevezésnél
nem csupán az érintett tulajdonságait vették számba, hanem azt
is, hogy mit tettek az elődök. Az állam önvédelmének ez fontos
intézménye volt. Mindezt eltörölték, és azt gondolják manapság,
hogy népet lehet létrehozni egymástól független közösségekből.
Itt van például Guy Ritchie új ﬁlmje, Arthur király – A kard
legendája. A ﬁlm most jelent meg a mozikban. A ﬁlm szerint
Arthur londoni bordélyházakban nőtt fel, a „lovagjai” pedig
négerek, malájok és hasonlók. Az egyik fekete bőrű „lovag” azt
mondja a királynak: „mi vagyunk a te néped!” Nevetséges! És
ezt az érzést sugallják az angolszász társadalomnak.
EURÓPA GYERMEKTELEN VEZETŐI
A
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NORMA LESZ A GYERMEKTELENSÉG?
A szocializmus idején a karrier szempontjából hátránynak
számított, ha valaki nem volt házas, vagy ha a házasságból nem
született gyermek. A társadalom jobban bízott azokban, akik
házasságban éltek, és gyermeket neveltek.
A gyermektelenség a mai modern európai társadalmakban
szinte normává válik. Vajon értik-e az európaiak, hogy
a gyermektelenség egy enyhén szólva is kihalóban lévő
társadalomban meglehetősen furcsa?
Az európaiak, egészen pontosan a franciák a három gyermeket
nevelő Marine Le Pen asszonnyal szemben azt az Emmanuel
Macront választották meg köztársasági elnöknek, akinek nincs
gyereke, és ráadásul egy nála jóval idősebb nőt vett feleségül.
Macron 39 éves, felesége, Brigitte 64 éves.
Úgy tűnik, hogy a civilizált világban már nincs szükség
gyerekekre. A nyugdíjrendszereknek köszönhetően a szülők
már nem szorulnak arra, hogy a gyerekek tartsák el őket. Nem
véletlen, hogy egyes szélsőséges politikusok azt javasolták,
hogy a gyermekvállalás ösztönzésére a legjobb módszer a
nyugdíjrendszer eltörlése lenne. Gonosz ötlet, de van racionális
magja.
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UTÁNUNK A VÍZÖZÖN?
Az a tény, hogy a vezető európai politikusoknak nincs
gyermekük, azt is jelenti, hogy hiányzik belőlük az az érzés,
hogy az országot, amelyet vezetnek, a gyermekeiknek hagyják
örökül. Utánunk a vízözön! – mondhatják, hiszen nincsenek
gyermekeik, akiknek a sorsa tőlük függ.
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ÚJRA VAS MEGYÉBEN
Nem vagyunk jelen Vas megyében szervezetileg, de a Munkáspártot
ismerik a megyében. Szombathelyen, a pályaudvar előtt sok
ember állt meg, hogy köszöntse Thürmer Gyulát, a Munkáspárt
elnökét. Sokan ismerik Farkasinszki Erikát is, aki ugyan a párt
Somogy megyei elnöke, de munkahelye Vas megye székhelyén
van. Pénztáros a GYSEV-nél. Sokan csodálkoztak is, hogy újra itt
van a Munkáspárt.
A múlt héten a megyében szervezett kitelepülést a Munkáspárt
központi akciócsapata. A párt központjában dolgozó kollégák
a vörös propagandabusszal érkeztek Szombathelyre. Ment a zene,
beszélgetés az emberekkel, A Szabadság osztogatása. A csapat
nem először ment ilyen közös útra, összeszoktak, jó munkát
végeznek.
M

S

:A

Közben Thürmer Gyula és Farkasinszki Erika a városházán
tettek udvariassági látogatást. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely
polgármestere rövid tájékoztatást adott a városról. A párt elnöke
a szombathelyi televíziónak nyilatkozott benyomásairól és a párt
politikájáról.
A szombathelyi program váratlan eseménye volt a megyei elnök
lányának és unokájának véletlen látogatása.
A Vas megyei program Celldömölk városában folytatódott.
Kis városban a kitelepülés nehezebben megy, de érdeklődő itt is
volt. A legfontosabb, mondták a résztvevők, nem feladni. Lehet.,
hogy hosszú percekig senki sem áll meg, aztán meg jönnek
egymás után.
A Munkáspárt elnöke felkereste Fehér Lászlót, Celldömölk
polgármesterét, aki az önkormányzatok helyzetéről, a város
fejlődéséről szólt.
Folytatjuk a munkát azokon a területeken is, ahol nincs
munkáspárti szervezet. – nyilatkozta Thürmer Gyula. Vas
megyében korábban volt szervezetünk. Az emberek is igényelik
a jelenlétünket. Vas megye fejlettebb az átlagnál, nagyon sokan
járnak át dolgozni Ausztriába. De itt is emberek élnek, dolgozó
emberek, a maguk gondjaival és tapasztalataival. Egyszóval,
dolgozunk azon, hogy itt is jelen legyen a Munkáspárt és
2018-ban lehessen a pártunkra szavazni.

ÉRDEMES TANULNI A KOMÁROMIAKTÓL
A Munkáspárt Komárom-Esztergom megyei
szervezete se nem nagyobb, se nem ﬁatalabb,
mint más helyi szervezeteink. Sőt! Ennek
ellenére lelkesen, szervezetten dolgoznak.
Tudatában vannak annak, hogy a 2014-ben
a megyében csak egy helyen, Tatabányán
tudtunk jelöltet állítani, 2018-ra viszont
a feladat három választókerület: Komárom,
Esztergom, Tatabánya.
Holbik Márton megyei elnök vezetésével
átgondolt és rendszeres munka folyik. A párt
tagjai havonta egyszer kitelepülést szerveznek
a megye városaiban. Dorogon például két
helyszínt járattak be. Az egyik a városházával
szembeni forgalmas kereszteződés, ahol
sok ember megfordul. A másik a városi piac
közelében lévő térség, ahova bevásárolni
járnak a dorogiak.
Dorogon jelenleg nincs munkáspárti
szervezet, de a pártot már ismerik a városban.
Az önkormányzatban a megyei elnöknek
már nem kell bemutatkoznia, ismerik. De
ismerik a városi rendőrök is, és az utcai lottóés újságárus asszony is. Megszokták, hogy
a Munkáspárt havonta egyszer eljön.

Az emberek jönnek-mennek, de van, aki
megáll beszélgetni. Így van ez KomáromEsztergom megyében is. A munkáspárti
csapat éles szemmel találja meg azokat,
akikkel érdemes komolyabb beszélgetést
folytatni, netán megnyerni őket támogatónak.
A munkáspárti aláírásgyűjtő ívet a megyei
elnök maga vezeti, olvashatóan és pontosan.
Az így összegyűjtött adatokkal lehet dolgozni,
és dolgoznak is. Megkeresik az aláírókat,
anyagokkal látják el őket. Egy új tagfelvétel
éppen most van folyamatban.
Esztergomban sincs munkáspárti szervezet,
de már megvan a lehetőség az újjászervezésre.
A rendszeres kitelepülések itt is beérnek.
Bánhidy László, Esztergom
város alpolgármestere jól ismeri
a Munkáspárt megyei vezetőjét,
korrekt a kapcsolat. A TTIP
elleni tüntetést a városháza előtt
szervezte a Munkáspárt, és az
alpolgármester vette át a párt
levelét.
A megyei szervezet rendszeresen igényli és meg is kapja

a Munkáspárt propagandabuszát. Így
könnyebb a megyén belüli utazás, és a falvakban is látják a Munkáspártot. A buszhoz
technika is jár, hangosbemondó, zene.
Az emberek jobban felﬁgyelnek a kitelepülésre, ha közben szól a zene is. Nehéz lesz
a három jelöltet megállítani, mondja Holbik
Márton elnök, de ezért dolgozunk.
A múlt héten Thürmer Gyula, a párt
elnöke is elkísérte a megyei csapatot Dorogra
és Esztergomba. Látogatást tett Esztergom
önkormányzatában, ahol Romanek Etelka
polgármester asszony nevében Bánhidy
László alpolgármester fogadta.
A
K
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MAGYARORSZÁG

A

TARTÓS A SZEGÉNYSÉG AZ ORSZÁGBAN
„A magyar családok háztartási adataiból készített létminimumindex elkeserítő képet fest a magyarországi helyzetről.
A családok egyharmada él a létminimum alatt, tehát
a mindennapi létfenntartáshoz szükséges cikkek beszerzése is
problémát jelent számukra. A problémákat csak tetézi, hogy
sem a nyugdíjminimum, sem a családi pótlék összege nem nőtt
évek óta.” – számolt be a napokban a Ténytár blog. Mint írták,
a létminimum-index számítását 2015 óta a KSH helyett – annak
módszereivel – a Policy Agenda végzi. A létminimum nem
a szegénységi küszöböt jelenti, hanem olyan jövedelmet, amely
az alapvető szükségleteken túli igények kielégítését is lehetővé
teszi. „Becslések szerint 2016-ban e számított értékeknél
alacsonyabb jövedelemből élt a lakosság 36 százaléka. Azon
családok harmada között, ahol legalább egy fő dolgozik,
a nettó bevétel nem éri el a létminimum összegét” – írták.
2015-ben a Policy Agenda számításai szerint a felmérésben
szereplő családok 41 százalékának nem sikerült meg elérnie
a létminimum összegének küszöbét.
A létminimum alatt élők főleg Kelet-Magyarország élnek.
Budapest és a Dunántúl északi és nyugati megyéi egészen
más szinten vannak a keletiekhez képest. „Majdnem hétszer
akkora a munkanélküliség Szabolcsban, mint Győr környékén.
A keleti végeken dolgozók munkája pedig fele annyit ér, mint
a fővárosiaké. Sok helyen egyszerre van munkaerőhiány és
munkanélküliség, az elvándorlás mértéke pedig igen jelentős”
– derül ki a cikkből.
A magyarországi szegénység európai mércével nézve is
rendkívül komoly, hét magyar régió közül négy is az EU
húsz legszegényebbje között található. Nálunk rosszabbul
csak Románia és Bulgária áll. Az Észak-Alföldön 43, a DélDunántúlon és Észak-Magyarországon pedig 45 százaléka
az egy lakosra jutó GDP az EU átlagának. A legrosszabb húszba
került még a Dél-Alföld is, az uniós átlag 48 százalékával.
„Magyarországon nem voltak hatékonyak a szegénység
csökkentésére tett kísérletek. Ennek okai között kutatók olyan
okokat találtak, mint például, hogy Magyarországon sokak
érdeke az, hogy a szegénységet konzerválják. A strukturális
egyenlőtlenségeket pedig úgy tűnik sikerült is konzerválni,
a rendszer igen stabilnak látszik.” – számolt be hétfőn a Napi.hu
portál az MTA TK „A szegénység haszna: legitimáció, hatalom,
elosztási rendszerek” című konferenciájáról.
Szikra Dorottya, az MTA TK Szociológiai Intézetének
tudományos főmunkatársa arról beszélt, hogy „komoly politikai
haszon kovácsolódhat, ha bizonyos rétegeket szegénységben
tartunk és ezt a médiában is prezentálni tudjuk”. Mint mondta,
az ilyen irányú szakpolitikák reprezentálása a médiában
láthatóbbá teszi a szegények, kirekesztetettek és
a „társadalomban levők”, annak „hasznos tagjai” közti
különbséget, így a leszakadóban lévő, saját egzisztenciáját féltő
középosztálynak is lehet erősíteni azt az érzetét, hogy ő nem
a szegények közé tartozik.
A Magyar Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Frankfurter Zsuzsanna
Szerkesztőség: 1046 Budapest, Munkácsy Mihály utca 51a.; telefon: (1) 787-8621; 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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NINCS GYŐZTES AZ ELSŐ MENET UTÁN
A múlt hét végén a tőkés országok két nagy találkozójára került
sor, a NATO-csúcsértekezletre Belgiumban és a G7-találkozóra
Olaszországban. A találkozók célja az volt, hogy kísérletet tegyenek
a vezető tőkés országok álláspontjának összehangolására. Trump
amerikai elnök megválasztása óta első ízben találkoztak a legnagyobb
tőkés országok.
Május 25-én csúcstalálkozót tartottak a NATO-tagállamok
vezetői Brüsszelben. A NATO vezetői megnyitották a NATO új
központját. A tárgyalásokat a vezetők mintegy három órás vacsorája
jelentette. A NATO-tagállamok vezetői nem hoztak nyilvánosságra
dokumentumokat, de a nyilatkozatokból lehet tudni a következőket:
a NATO-országok komolyan veszik azt a korábbi ígéretet, hogy
a katonai kiadásaikat a GDP 2 százalékára emelik. Továbbá a NATO
részt vesz az Iszlám Állam elleni harcban.
A NATO-csúcsra olyan helyzetben került sor, amikor a tőkés
rendszer válságban van. Trump új amerikai elnök új politikát hirdetett
az amerikai kapitalizmus megszilárdítására. Világossá tette, hogy
az USA megerősödése és a fegyelmezett US-EU együttműködés
a feltétele annak, hogy Európa is kilábaljon a válságból.
Trump célja a NATO-szövetségen belüli fegyelem megerősítése
és a fegyverkezés félgyorsítása. A fegyelem erősítése az USA vezető
szerepének növelését jelenti. A katonai kiadások növelése az USA és
részben a többi NATO-ország hadiiparának fellendítését szolgálja,
ami fontos eszköz a gazdasági válság leküzdésében.
Trump január óta tárgyalt a német, a brit, a török vezetőkkel, és
láthatóan megegyeztek a további teendőkről. A mostani NATO-csúcs
ezt nyugtázta.
Trump nyomására a NATO-országok elfogadták a fegyverkezés
növelési programját. Csatlakoztak az Iszlám Állam elleni
háborúhoz, bár harcoló katonát továbbra sem adnak. Vélhetően ez
a kompromisszum.
A tanácskozás nyilatkozataiból kiderül, hogy a fő ellenség
továbbra is Oroszország, de közvetlen háború nincs napirenden.
A NATO továbbra is katonai, politikai és gazdasági nyomást gyakorol
Oroszországra, de az orosz fél esetleges „pozitív” lépéseit hajlandó
elismerni.
Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök történelminek minősített
találkozója után a NATO-csúcson egyetlen rossz só sem hangzott
el Kínáról. Nem nevezték legyőzendő
ellenségnek, és nem említették egy lapon
Oroszországgal.
A NATO-csúcs megállapodásait alaposan
elkészítették, a vezetők csak rábólintottak.
A kisebb NATO-országok számára az igazi
tét az volt, hogy tudnak-e az új amerikai
elnökkel találkozni, és ha igen, milyen
fotó készül. Trump senkivel sem folytatott
kétoldalú találkozót, de nem egyformán
reagált az egyes miniszterelnökökre és
államfőkre.
A G7-találkozó sem hozott áttörő sikert,
sőt a jelek szerint számos kérdésben nem
tudtak megállapodni. A találkozón mint
ismeretes az USA, Japán, Németország,
Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország

és Kanada vezetői vesznek részt. A találkozó maga is rövidebb volt
a szokásosnál, az eddigi három nap helyett csak két napig tartott.
A találkozóról 6 oldalas közlemény jelent meg, szemben a tavalyi
japáni találkozó 36 oldalas anyagjaival.
A viták forrása Trump amerikai elnök politikája volt. Az olasz sajtó
a G-7 találkozót nem véletlenül titulálta G6+1 találkozónak. Trump
egyebek között nem mondott igent a párizsi klíma egyezményre, ami
persze még nem jelenti az USA végleges elutasítását. De nem jelenti
azt sem, hogy a többi hat ország „szilárd elkötelezettsége” megmarad
az USA végleges nem-válasza esetén.
Ugyancsak vita volt a kereskedelem ügyeiben. Az USA
határozottan fellépett a többi ország protekcionista intézkedéseivel
szemben, amelyek akadályozzák az amerikai áruk bejutását e
piacokra. Megegyezés hiányában a közös közlemény ezt sem említi.
Feltűnő volt az is, hogy valamennyi állam-és kormányfő nyilvános
sajtónyilatkozatot adott a találkozó után, kivéve Trump elnököt.
Az amerikai vezető az Olaszországban állomásozó amerikai
csapatokat kereste fel. Trump nem olasz repülőtérről indult haza,
hanem a Sigonellában lévő amerikai légi támaszpontról.
Néhány kérdésben egység volt, nevezetesen a terrorizmus elleni
harc kérdésében, Szíria és Észak Korea megítélésében. Az USA
elérte, hogy Szíria ügyében az egész tőkés világ egységes álláspontot
fogadjon el. A háborút be kell fejezni, és Szíriában új rendszert kell
kialakítani. Oroszországot választás elé állítják: vagy el fogadja
a nyugati álláspontot, vagy továbbra is megmarad a konfrontáció.
A vélemények megoszlottak a migráció kérdésében, noha az olasz
házigazdák, akiket sújt a migráció, komoly erőfeszítéseket tettek.
A tőkés országok két csúcstalálkozója nem hozott áttörő eredményt,
nem oldotta meg a kapitalizmus válságát. Ugyanakkor világosan
megmutatta, hogy az USA nem adta fel szándékát. A tőkés válság
megoldását abban látják, hogy a tőkés világ erőforrásait alárendelik
az USA-nak.
***
Komoly események tanúi lehettünk az elmúlt napokban, de
a fotókamerák sok mindent elárulnak a szereplőkről. Lássuk
a képeket és nevessünk rajtuk, bár tudjuk, hogy valójában ezek a
dolgok egyáltalán nem nevetségesek!
A NATO
B
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ÚJ PROPAGANDÁVAL
A DOLGOZÓK ÉRDEKEIÉRT

