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A TERROR PIACA
A kapitalizmus lényege a haszon, vagyis az, hogy tőke minden
körülmények között hasznot, proﬁtot akar. A hasznot a piacon
szerzi meg. Így mindig létrehoz valami újat, amit el lehet adni,
ráadásul nagyobb haszonnal. Ez a kapitalizmus jó oldala,
amiről Marx és Engels nagyon szépen írnak a Kommunista
Kiáltványban.
De ez egyúttal a kapitalizmus legocsmányabb, legundorítóbb
oldala is. A tőkének ugyanis édes mindegy, hogy kenyeret,
ruhát, cipőt, számítógépet árul, vagy éppenséggel fegyvert,
kábítószert, vagy bármit, ami hasznot hoz.
De mi van akkor, ha már senki sem vesz újabb okostelefonokat,
ha telítődik a számítógéppiac, és már újabb energiaitalokra és
újabb szerelmi serkentőkre sincs már tömegigény? Ilyenkor van
a válság, amit a tőke csak úgy tud leküzdeni, ha új piacokat talál ki.
A világ persze kicsi, már nem lehet új országokat felfedezni.
De ha, egy Ukrajna nagyságú országot ellátunk bankkártyás
automatákkal, máris új piacot leltünk. Ha megengedjük
az ukránoknak, hogy vízum nélkül utazzanak az EU-ba, mint
ahogyan ez most történik, a vízumdíj proﬁtját ugyan elveszítjük,
de az ukránok szépen tejelni fognak a nyugati plázákban, mint
ahogyan egykor mi is tettük a Gorenje-korszakban. Az osztrák
tőkések szépen meg is szedték magukat.
De vannak komolyabb falatok. Trump bekeményített.
Közölte: az amerikai adóﬁzető nem tartja fairnek, hogy
az ő pénzéből élvezze Európa a biztonságot. Úgyhogy, tessék
ﬁzetni, egészen pontosan a GDP minimum 2 százalékát
költsük védelemre! Hova megy ez a pénz? Jórészt az USA-ba,
az amerikai hadiiparba, hiszen elenyészően kevesen vannak
azok, akik Erős Pistával szeretnék az orosz agresszorokat
legyőzni.
A világon szinte mindenki kiakadt azon, hogy Trump
kilépteti az USA-t a párizsi szerződésből. Magyarán szólva nem
látja értelmét annak, hogy az amerikai tőke proﬁtját zsugorító
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környezetvédelmi beruházásokat vállaljon be. A világban
mindenki tiltakozott. De hányan szóltak az ellen, hogy a fejlett
tőkés világ nagyságrendileg többet fog fegyverkezésre költeni?
A párizsi egyezményből való kiszállás veszélybe sodorhatja
a világot holnap, talán holnap után. A fegyverkezés fokozása
már ma veszélyt jelent. A pusztítás, az önpusztítás veszélyét.
Vagyis az egész hókuszpókusz, ami most történik,
az állítólagos orosz támadástól a kínai anyahajókig, csak
arra kell, hogy a tőke új piacot nyisson, és erre a piacra a mi
pénzünket vigye. Vihetné az egészségügyi piacra is, de az melós,
és a nyereség sem túl csábító.
Interkontinentális rakétákat, anyahajókat nem lehet
mindennap venni, ezért kell olyan piac is, ahol gyorsabban
megfordul a pénz. S az sem közömbös, hogy az emberek szinte
lelkesedjenek azért, hogy adóforintjaik oda menjenek. Ez
a szent terület a terrorizmus elleni harc.
A terrorakciók, a vér, a halál megdöbbentik az embereket.
Félelem költözik a szívekbe, és hajlandóak vagyunk elfogadni
olyan dolgokat, amelyek ellen pár éve tiltakoztunk, sőt lázadtunk
volna, de semmiképpen sem lelkesedtünk volna, hogy erre
költik a pénzünket.
A városokban lépten-nyomon kamerákat telepítenek.
A kamerákat emberek vigyázzák fel. Végiggondolták, hogy mi
pénz ez? A rendőrség mellett az utcákon megjelent a hadsereg
is. Félretéve a dolog politikai oldalát, amiért a rómaiak nem
engedték be a légiókat Róma falai közé, a hadsereg alkalmazása
plusz piacot jelent, plusz költségekkel nekünk és plusz proﬁttal
másoknak.
Megmondom őszintén, hogy nekem az egész terroristatörténet
gyanús. Máig se fér a fejembe, hogy 2001 szeptemberében
hogyan tudtak az állítólagos terroristák repülőgépeket
megszerezni és lazán berepülni amerikai nagyvárosokba.
2001-et addig ismeretlen intézkedések követték. A repülőtéri
biztonsági szolgálat iparággá nőtte ki magát. A hadipar
számolatlanul kapott plusz pénzeket. Szeptember 11-e néhány
évre eltolta a válságot, amit azonban nem tudtak elkerülni. 2008
bekövetkezett és máig is sújtja a világot.
Úgy gondolom, Európa kötelessége, hogy törődjön
a bevándorlókkal. Ez egy humanitárius kötelezettség, és remélem,
Európa teljesíti is ezt – mondta Soros György a közmédiának
arra a kérdésére, valóban jobb hely lesz-e Európa a bevándorlók
befogadásától, vagy gazdasági megfontolások vezérlik őt. Nos,
Soros úrnak és a liberális tőkének minden egyes bevándorló
aranybánya. A migránsbiznisz a spéci hajóktól kezdve a GPSes okostelefonokon át, amely nélkül migráns nem indul el,
a menekülttáborokig, nagy pénzt hoznak. A migránsokkal
jönnek a terroristák, akik ellen fegyverek, különleges csapatok
kellenek. A liberális tőke így akarja megmenteni a tőke uralmát.
A mi pénzünkből, a mi vérünk árán új piacokat gerjeszt, a terror
piacát.

A

KÜLFÖLD

HÍREK
A VILÁGBÓL
MEGÁLLÍTOTTÁK A NATO-T
A Görög KP aktivistái megállásra kényszerítették a NATO
csapatait, amelyek a Noble Jump 2017 hadgyakorlatra
igyekeztek. (http://inter.kke.gr).

A NATO-t nem tudjuk egyelőre felszámolni, de amint a Görög
KP példája is mutatja, sok kellemetlenséget lehet nekik okozni.
Állítsuk meg a NATO-t!
EURÓPAI HADSEREG A MI PÉNZÜNKBŐL?
Saját kezébe kell vennie a védelmét az Európai Uniónak, új tervre
van szükség a stratégiai autonómia megteremtésére, amelybe
a katonai költségek növelése és az együttműködés fokozása is
beletartozik, a kontinens országai ugyanis „túl régóta függenek
másoktól” ebben a tekintetben – hangsúlyozta Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke a The Wall Street Journal
(WSJ) című amerikai lap honlapján múlt kedden megjelent
véleménycikkében. (https://www.wsj.com)
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MONTENEGRÓ: MIKOR KEZDŐDIK A HÁBORÚ?
Montenegró teljes jogú NATO-tagsága tovább erősíti a katonai
szövetség európai védelmét – jelentette ki Jens Stoltenberg
főtitkár. Minden ország, amely végrehajtja a szükséges reformokat,
fejleszti védelmét és biztonságát, eleget tesz a jogállamiság
követelményeinek, továbbá megerősíti igazságszolgáltatását és
demokratikus intézményeit, társulhat a katonai szövetséghez,
mivel a NATO békefenntartó célkitűzése szempontjából fontos,
hogy védelmi tevékenységét szövetségesei által fenntartsa és
kiterjessze. (http://mti.hu)

A montenegróiak többsége nem akarta a NATO-t. A NATO-nak
Montenegró, mint terület kell. Innen sakkban tartják az Adriaitengert, Szerbiát, a Balkán jelentős részét. A NATO háborúra
készül a Balkánon és ennek fontos része Montenegró felvétele
a NATO-ba. Magyarországot 1999 tavaszán vették fel. Két héttel
később a NATO megtámadta Jugoszláviát.
EGY FILLÉRREL SE TÖBBET FEGYVERKEZÉSRE!
2015-ben az Európai Unió 28 tagállama 200 milliárd eurót fordított
védelmi kiadásokra az állami költségvetésekből, ami a teljes uniós
GDP 1,4%-a. A katonai kiadások aránya jelentős szórást mutat
az egyes országok között, Magyarország a sor végén kullog –
írja az InfoRádió. (http://inforadio.hu)

Az USA nyomja a fegyverkezést, és erre kényszeríti a NATOtagállamait is. Valójában nem védelemről van szó, hanem arról,
hogy a hadiipari cégek több megrendelést kapjanak. Velünk
akarják megint megﬁzettetni az USA gazdagodását.
NEM AKARUNK MIGRÁNSOKAT
„Úgy gondolom, Európa kötelessége, hogy törődjön a bevándorlókkal.
Ez egy humanitárius kötelezettség, és remélem, Európa teljesíti is
ezt” – jelentette ki Soros György. (https://888.hu)

Németország, Franciaország, Lengyelország tagjai a NATO-nak
is, az EU-nak is. A többi ország hadserege kicsi. Mi az, amit nem
tudnának az EU országai ma is megoldani? Mihez kell európai
hadsereg? Nos, a nagyobb hadsereg azt jelenti, hogy az államok
több pénzt költenek katonai célokra. A hadiipari cégek több
megrendelést kapnak. Az európai tőke így akarja megmenteni
a kapitalizmust. De ennek is mi ﬁzetjük meg az árát!

Ma már mindenki tudja, hogy a migránsproblémát mesterségesen
idézték elő. Így akarja a liberális tőke szétverni az európai
nemzeteket. Mi nem akarunk ezen az úton menni.
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MAGYARORSZÁG

NÁLUNK
TÖRTÉNT
ELHUNYT JÓKAI ANNA

A

A NÉPSZAVAZÁS NEM JÁTÉK!
Népszavazás lehet december 24-e munkaszüneti nappá
nyilvánításáról, mert a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)
keddi ülésén hitelesítette az erre irányuló népszavazási
kérdést. A 12 tagú testület jelen lévő tíz tagja egyhangúlag
döntött a benyújtott kérdőív hitelesítése mellett. A Bíró Zoltán
magánszemély által benyújtott kérdés így szól: „Egyetért-e
Ön azzal, hogy december huszonnegyedike munkaszüneti
nap legyen?”. Az NVB határozata nem jogerős, azzal szemben
15 napig lehet jogorvoslattal élni a Kúriánál. Ha nem érkezik
jogorvoslat, akkor indulhat a csaknem négy hónapig tartó
aláírásgyűjtés. (http://mti.hu)

Hosszan tartó betegség után életének 85. évében elhunyt Jókai
Anna, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuthdíjas és József Attila-díjas magyar író- és költő. (http://mti.hu)

Jókai Anna polgári író volt, hitvallásában, politikai
véleményeiben. Magyar író volt, kiváló író, az emberi élet,
a gondok és küzdelmek nagyszerű tolmácsolója. Távozása
veszteség az országnak, a nemzetnek, a magyar embereknek.
BÜSZKÉK VAGYUNK-E FERENC JÓZSEFRE?
Eljátszották Ferenc József és Erzsébet királyné gödöllői
látogatását. A „királyi pár” a gödöllői vasútállomás előtt
2017. június 10-én, ahonnan hintóval utaztak a Gödöllői
Királyi Kastélyhoz, ahol háromnapos programmal várják az
érdeklődőket. 150 éve, 1867. június 8-án koronázták magyar
uralkodóvá I. Ferenc Józsefet és feleségét, Erzsébet királynét
a budavári Mátyás-templomban. (http://mti.hu)

Az egész persze csak játék, turisztikai látványosság. De
Ferenc József magyar király volt. Büszkének kell-e lennünk
rá? Arra a Ferenc Józsefre, aki 1849-ben leverte a magyar
szabadságharcot, kivégeztetett 13 magyar tábornokot és
a magyar miniszterelnököt? Arra a Ferenc Józsefre, aki belevitt
bennünket az első világháborúba?

A népszavazás komoly dolog. Illetve az lenne, ha a különböző
politikai játékosok nem élnének vele vissza. December 24-e
nyugodtan lehetne munkaszüneti nap, nagyon sok ember
úgysem dolgozik ezen a napon. Meg kell róla kérdezni az
embereket, mondjuk, az interneten, de nem kell róla költséges
népszavazást tartani. Ez visszaélés az emberekkel, visszaélés
a demokrácia intézményeivel.
EURÓPAI BÉRUNIÓ: ESZEMENT ÖTLET
Mind közgazdasági, mind jogi értelemben megalapozatlan
a Jobbik egységes uniós bérekkel kapcsolatos kezdeményezése –
állítják a Magyar Időknek nyilatkozó szakértők. (https://888.hu)

Néha ugyan, de előfordul, hogy egyetértünk a polgári
közgazdászokkal. A Jobbik ötlete nem több, mint választási
kampányfogás. Annak kiváló, elegánsan is csinálják, a pénzt
sem sajnálják, csak éppen nem ér semmit. Megvalósíthatatlan,
mert ellentmond a kapitalizmus törvényének. A tőke célja
a nagyobb haszon. A költségeinek nagy részét a munkabérek
teszik ki. Éppen ezért nem érdekelt abban, hogy kiegyenlítse
az európai béreket.
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IDŐKÖZI VÁLASZTÁSOK:
MEGMUTATTUK A MUNKÁSPÁRTOT

EZ TÖRTÉNT
A MUNKÁSPÁRTBAN

A múlt hét végén négy településen is csatában volt a Munkáspárt.
A Pest megyei Tatárszentgyörgyön Szehofner Józsefet, a FideszKDNP jelöltjét, a település korábbi polgármesterét választották
meg polgármesternek. A Munkáspárt színeiben itt Nagy Sándor
megyei elnök indult, és 0,5 százalékot kapott.

TÚRKEVE: JÓL SIKERÜLT A MUNKÁS KUPA
Huszonharmadiik alkalommal rendezte meg a Munkáspárt
túrkevei szervezete a Munkás Kupát. A rendezvényről Munkás
Kupa lelke és fő szervezője, Csajbók Ferenc szólt a részvevő
csapatoknak. A verseny Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke,
a rendezvény fő védnöke nyitotta meg.
A mindvégig izgalmas, színvonalas küzdelemből végül is
a tavalyi győztes kerekedett felül, így az útjára indított új serleg
a túrkevei Bordács Lajos vezette Buga Teamhez került. Ezüst
érmes lett a budapesti Siva Mont Kft legénysége Deák Lajos
vezetésével. A bronzmeccset a túrkevei Himbi-limbi csapata
nyerte Kormos Barnabás irányításával, megelőzve a kenderesi
Szilágyi Viktor vezette Vad Bikák csapatát.
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Almásfüzitőn is időközi választás volt. Itt a korábbi
alpolgármestert, a függetlenként induló Beró Lászlót
választották Almásfüzitő polgármesterévé. A Munkáspárt
jelöltje, Holbik Márton megyei elnök a szavazatok 0,7 százalékát
szerezte meg.
A Csongrád megyei Csanádpalotán is csatába szállt
a Munkáspárt. A független jelöltként induló Nyergesné Kovács
Erzsébet választották meg polgármesterré. Kovács Zoltán Gábor
a Munkáspárt színeiben 0,35 százalékot szerzett.
A BAZ MEGYEI IZSÓFALVÁN A MUNKÁSPÁRT
A POLGÁRMESTERI CÍMÉRT NEM INDULT,
DE A KÉPVISELŐI HELYÉRT CSATÁBA SZÁLLT.
21 független jelölttel szemben csak a Munkáspárt vállalta fel
a politikai hovatartozását. Tóth Ferenc képviselőjelöltünk 22
szavazatot kapott.
Köszönet az érintett megyék vezetőinek és aktivistáinak
a munkáért, és köszönet a jelölteknek helytállásukért. A Munkáspárt
azt vállalta, hogy indul az időközi választásokon, megmutatja
a párt politikáját. Ezt teljesítettük, és ezzel segítettük a jövő évi
választásra való felkészülést.
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AZ ELKÖTELEZETTSÉG, A KITARTÓ MUNKA
EREDMÉNYT HOZ
Kovács Istvánnét, Tímeát szinte mindenki ismeri
a Munkáspártban. Segítőkész, pontos, kreatív, s ami
a legfontosabb: hisz abban, hogy munkájának értelme van,
és ha egy kicsivel is, de minden nap közelebb kerülünk
célunkhoz. Itt, a Munkáspártban nőtt fel, itt kapott és kap
egyre felelősségteljesebb feladatokat.
A Munkáspárt Központi Bizottságának korábbi döntése
alapján, részt veszünk minden időközi választáson, erőnkhöz
képest. Lassan két éves döntésünk óta, közel 300 időközi
választáson indultunk sikeresen. E nagy munka koordinálását,
adminisztrációját a pártközpontban végezzük. A központi
munkáról Kovács Istvánnét, Tímeát kérdeztük.
Mondanál pár szót a munkakörödről?
2012 óta dolgozom a pártközpontban, főként az informatika
és a kreatív munkák terén. Kezdetben képeslapok, szórólapok
tervezését végeztem, még a Baross utcában. Azóta jelentősen
felpörgött a párt, sokkal több feladatot végzünk. Mivel
a Munkáspártot ritkán hívják a nagy médiumokba, csak az utca
és az internet marad anyagjaink, gondolataink reklámozására.
Ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk mind az utcai mind
az internetes megjelenésünkre. Nagyon fontos, hogy gyorsan
tudjunk reagálni egy adott politikai eseményre és azt
olyan formában juttassuk el a választókhoz, hogy felkeltse
az érdeklődésüket. Nagyon jó csapat alkotja mára a Munkáspárt
Informatikai és Propaganda Osztályát, örülök, hogy ebben
a csapatban dolgozhatom.
A párt központjában együtt dolgozunk. Ha valaki beteg, a helyére
kell lépnünk. Ismernünk kell egymás munkáját. Mostanában
havonta egyszer az apparátusi munkatársak vidéki programban
is részt vesznek. Oda megyünk, ahol nincs szervezetünk,
kitelepüléseket szervezünk, részt veszünk az ajánlásgyűjtésben.
A

Bő egy éve kibővült a feladatköröd.
A 26. kongresszuson elhatároztuk, hogy a 2018-as parlamenti
választáson mind a 106 választókerületben indít a Munkáspárt
országgyűlési képviselőjelöltet. Ez nagyon nagy munka,
és csak akkor lehetséges megvalósítani, ha minden nap
gyakoroljuk a jelöltállítás minden mozzanatát. A választókkal
való kapcsolattartás, a párt gondolatainak eljuttatása
az emberekhez, az emberek osztályharcossá formálása nagyon
fontos mindennapi munka. Ezt a munkát nagyban elősegíti
az időközi választásokon való részvétel, mely nagy munka
a párt aktivistáinak és ezt hívatott segíteni adminisztratív
munkával a pártközpont.
Ebben a közös munkában veszek rész most már bő egy éve.
Figyeljük, hogy hol, melyik településen írnak ki időközi
választást. A megyei vezetőkkel konzultálva megkeressük
a legalkalmasabb jelöltet. Az Elnökség ülése elé már kész anyag
megy. Az Elnökség a tények ismeretében tud dönteni arról,
hogy induljunk-e, ha igen, akkor ki a jelölt, és ki gyűjti össze
az ajánlásokat. Az anyagok előkészítéséért Hajdu elvtárs, mint
KB-titkár felel, de nekem is jut bőven a munkából.
Az Elnökség döntése után beindul a „nagyüzem”. Adatlapokat
töltök ki, helyi jegyzőkkel egyeztetek, meghatalmazásokat
készítek elő. Néha elnökünk megijed, mikor bekopogok,
és meglátja a rengeteg aláírnivalót nálam. Fél, hogy kifogy
a tolla mire végez.
Mennyire sikeresen működik a munka?
A határozatunk óta közel 300 időközi választáson vettünk
részt és ez növekszik, hisz egyre több önkormányzat kerül
abba a helyzetbe, hogy időközi választást kell tartania. Van,
ahol gazdaságilag lehetetlenül el az önkormányzat, mert
nincs pénz a megfelelő üzemeltetésre,
van, ahol korrupciós botrány miatt
kell lemondania a polgármesternek,
képviselőnek.
Persze
előfordul,
hogy a sunyi módon függetlenként
megválasztott önkormányzati vezetőről
csak kiderül a politikai hovatartozása
és kimutatja a foga fehérjét. Kiderül,
hogy a mögötte álló kapitalista
pártnak köszönhetően nem tartja
be a választási ígéreteket, mert nem
is érdekli a településen élők sorsa,
csak a pártérdek. Ennek okozataként
testületi ellenségeskedések, településen
élők elégedetlensége idéz elő időközi
választást.
A Munkáspárt felértékelődött ebben
a helyzetben. Kezdik az emberek
megérteni a Munkáspárt politikáját.
Tudják rólunk, hogy nem privatizáltunk,
nem loptuk a nép vagyonát, nem
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Megtisztelő volt, hogy nemrégiben „A Munkáspárt
győzelméért” kitüntető oklevelet vehettem át a párt elnökétől
e munka elvégzéséért. Az elkövetkezendő feladatokat még
eredményesebben kell tudnunk elvégezni, hogy sikeresen
zárjuk a 2018-as jelöltállítást. Tapasztalatszerzés és politikai
megerősödés végett állandó meghívót kaptam a Munkáspárt
hétfőnként ülésező országos elnökségi értekezletére.
Nagyon felemelő, hogy az elnökség nagytapasztalatú tagjait
hallgathatom hetente, ahogy a párt érdekeit szem előtt tartva
formálnak egy-egy határozatot. Nem mindig értelmezünk
egyformán egy előterjesztést, de a megvitatás után, mikor
az asztaltól felállunk, a közösen kialakított véleményt
képviseli mindenki.
K
I
T
korrumpálódtunk. Mi mást kínálunk: Jót, tisztát, emberit!
Ezzel az igaz baloldali politikával egyre könnyebb kampányolni.
Van, amikor már maguktól jönnek oda hozzánk az emberek
aláírni a jelölti papírokat, és a segítségüket is felajánlják.
Mit tartasz személyes sikernek?
Minden, amit a párt feladatként ránk bíz, minden munka,
amit a pártban elvégzünk, közös célt szolgál. A feladatok
összetettek, több munkatárson múlik a siker. De nem jöhetnek
létre közös sikerek, ha mi magunk kellő alázat hiányában
felületesen végezzük a munkánkat. Ezért naponta fejlődnünk,
tanulnunk kell, hogy még precízebben végezhessük el
feladatainkat. Nagyon örülök, hogy szinte hibák nélkül sikerült
a sok száz időközi választást koordinálnunk a pártközpontból.

Mit mondanál még el?
Röviden csak talán annyit, hogy mikor elfogadunk egy indulást,
egy feladatot, onnantól már csak a végeredmény számít, ami
olykor nagyon gyors munkavégzést követel meg tőlünk. Ezért
ne vegyék rossznéven a megyei elnökök, jelöltjeink, vagy
a tagságunk, hogy néha a leglehetetlenebb időpontban keresem
őket telefonon, vagy e-mailben, és van, hogy többször egymás
után. Közös határozatainknak, vállalásainknak szeretnék csak
érvényt szerezni, hogy a Munkáspárt a jövő évi választáson
a lehető legsikeresebben szerepeljen. Ennél fontosabb nincs.
Fontos nekünk, mert 4 évet gyúrunk egy választásra, fontos
a választóknak, mert ott kell lennünk minden szavazólapon,
hogy tudjon ránk szavazni. És szüksége van a nemzetnek is
ránk, hogy a közel 30 év kapitalizmus okozta kizsákmányoló,
országunkat szétrabló politika helyett elindulhassunk
a közösségi társadalom irányába.
K
V
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FEGYELEM, MUNKA, SZERVEZETTSÉG
Megkezdtük a választási felkészülés utolsó előtti szakaszát
– mondta el Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke a párt
megyei és budapesti elnökeinek értekezletén. Jövő tavasszal
sor kerül a parlamenti választásokra. Az idei évből még
mintegy hat hónap maradt hátra. Ennyi idő alatt kell
a hiányosságainkat pótolni, a pozitív eredményeinket pedig
megerősíteni.

A választók hangulatát csak
nagyon szerény mértékben
tudjuk befolyásolni. De ha van
munkáspárti jelölt, akkor lehet
a Munkáspártra szavazni. Ha
nincs jelölt, akkor mondhatunk
bármit, nem lehet a pártra
szavazni. Így álljatok hozzá!

VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK
A Munkáspárt alternatívát, választási lehetőséget kíván adni
a választásokon. Ma sok ember van, aki nem akar a magát
baloldalinak nevező MSZP-re szavazni, de nem kér az álbaloldali
jelszavakkal előálló Jobbikból sem. Sőt, vannak olyanok is, akik
általában csalódtak a parlamenti
pártokban.

Könnyebb
ma
ajánlásokat
gyűjteni, mint korábban. Nem
egyszerű, de könnyebb. Sok
olyan ember van, aki más
pártokra fog szavazni, de tisztel bennünket. Bátran szólítsuk
meg ezeket az embereket!
VÁLLALTUNK 100 ÚJ PÁRTTAGOT

A Munkáspárt az elmúlt
évtizedekben jelentős erkölcsi
tőkét
szerzett
magának.
Mit tapasztalunk az időközi
választásokon,
az
utcai
kitelepüléseken? Azt, hogy
az emberek értékelik 27
éves kiállásunkat mellettük.
Értékelik, hogy soha nem
csaptuk be őket. Értékelik, hogy
tisztességes dolgozó emberek, és
magyarok vagyunk. Szívesebben adják nekünk az ajánlásukat,
mint korábban. Úgyhogy jó úton járunk.
HA VAN JELÖLT, LEHET RÁNK SZAVAZNI,
HA NINCS, AKKOR NEM LEHET
Mi kell a választáshoz? Jelölt, az ajánlásokat összegyűjtő
csapat, és a végén 500 érvényes ajánlás. A választókerületek
többségében jól halad a jelöltek kiválasztása, de még sok
a hiányos hely.
Sok helyütt nincsenek tisztában azzal, hogy kik és hogyan
gyűjtik össze az ajánlásokat. Mit szeretnénk? Ahol erős
a csapat, gyűjtse össze 3-5 nap
alatt az ajánlásokat! Már most
el kell dönteni, hogy az ilyen
erős csapatot hol lehet bevetni a
többiek megsegítésére.
Az ősz folyamán Karacs elvtársnő
vezetésével külön beszélünk
minden egyes választókerület
vezetőivel, jelöltjeivel. Kemény
munkára készüljetek fel! Siker
csak akkor lesz, ha keményen,
fegyelmezetten,
szervezetten
dolgozunk.

A munkához emberek kellenek, sok esetben új emberek. A Nagy
Októberi Szocialista Forradalom 100. évfordulójára vállaltuk,
hogy felveszünk száz új párttagot. A feladat nem lehetetlen.
A közelmúltban Ózdon jártam, ahol Kónya elvtársék elmondták,
hogy a városhoz 19 település tartozik. A települések zömében
már van egy-egy munkáspárti ember, és hamarosan mindenütt
lesz. Ha ott lehet, akkor másutt is lehet.
Sok féle módszer van, de
dolgozni mindenütt kell. A Fejér
megyeiek nagyon sok embert
ismertek meg az évek során,
tartják velük a kapcsolatot. Veres
és Espár elvtárs már most tudják,
hogy a gyűjtés időszakában ki,
kivel, hova és melyik kocsival
fog menni.
Dorogon
és
Esztergomban
láttam, hogy Holbik elvtársék
rendszeresen ugyanazon helyekre visszatérnek. Már ismerik
őket az emberek, bár nincs munkáspárti szervezet.
Szombathelyen jelenleg nincs szervezetünk. De elmentünk
központi csapatunkkal, kitelepülést szerveztünk. Ezt fogjuk
folytatni más területeken is, ahol nincs szervezetünk.
A következő hónapokban minden rendezvényt arra kell
használni, hogy megmutassuk a pártot. A közelmúltban ezért
mentünk el Karancslapujtőre, egy főzőversenyre. Június 24-án
ezért megyünk el Ózd környékére, gombafesztiválra. De lesz
az idén is halászléfesztivál Baján. Használjuk erre az augusztus
20-i ünnepségeket is!
Nagyobb erővel fogunk az interneten is dolgozni. Fontos újítás,
hogy a május elsejei ünnepséget, vagy a május 26-i koszorúzást
közvetítettük az interneten.
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A VÁLASZTÁSI PROGRAMRÓL

VÁLASZTÁSI ÜZEMMÓDBAN

Őszre, várhatóan októberre elkészül a Munkáspárt választási
programja. Mit mondunk?

A párt vezető szervei és fórumai is választási üzemmódban fognak
dolgozni. A Központi Bizottság július 15-én meghallgatja a Központi
Bizottság tagjainak egyéni beszámolóját a végzett munkáról.
Döntünk a NOSZF 100. évfordulójának megünnepléséről.

Ellenzéki párt vagyunk minden értelemben. Ellenezzük azt
a világot, ahol csak a pénz számít, az ember nem. Ellenezzük és
meg akarjuk változtatni.
Van víziónk a jövőről! Az ember legyen a fontos, ne a pénz!
A gyár, a bank a miénk legyen,
nekünk hozzon hasznot, ne
néhány
milliárdosnak!
Mi
döntsünk a sorsunkról, ne
hivatásos politikusok! Védjük
a környezetünket, ne romboljuk!
Ellenzéke vagyunk a kormánynak és minden tőkés
pártnak. De értelmes ellenzék
vagyunk.
Csak
tagadásból
nem lehet megélni, és másnak
is lehetnek jó ötletei. Egy szabályt ismerünk: a dolgozókért
mindenkivel, a dolgozók ellen senkivel! A népért mindenkivel,
a nép ellen senkivel!
Tudjuk, mit kell tenni ma. Félelem és rendetlenség helyett
biztonságot és rendet! Értelmetlen hadakozás helyett alkotó
munkát!
Egymás ócsárlása helyett közmegegyezést! A dolgozóknak
a jogokból többet, a terhekből kevesebbet! A milliárdosoknak
a jogokból kevesebbet, a terhekből többet!
A dolgozónak legyen beleszólása az ország ügyeibe, legyen
tényleges joga bírálni, tiltakozni, sztrájkolni. Jusson neki több
az ország pénzéből. Legyen 200 ezer forintos a minimálbér!
Nem akarunk migránsokat, a magyar embert, a magyar kultúrát,
a magyar létet védjük.

Novemberben és decemberben is tartunk KB-ülést. A választási
munka időszerű ügyeiről fogunk dönteni. Decemberben és
januárban még egyszer át kell beszélnünk a tennivalókat, és el
kell érnünk, hogy minden tagunk, minden aktivistánk egy irányba
húzzon.
A Szabó Ervin Akadémia is
a választási munkát fogja segíteni.
Szeptemberben arról fogunk
beszélni, hogy mi is a Munkáspárt
üzenete.
Mit
mondjak
a Munkáspártról? Áttekintjük
a választási marketingmunka
fő kérdéseit is.
Októberben
módszertani és a választáshoz
kötődő helyi feladatokról lesz szó.
Befejezésül a párt elnöke
emlékeztetett a párt 26. kongresszusának döntésére. Mindenütt,
minden választókerületben indulunk. Ez stratégiai váltást jelentett
a párt politikájában. Eddig az volt a stratégia, hogy ahol tudunk,
indulunk. 2018-ban mindenütt indulunk.
Az új stratégiát három körülményre építettük – húzta alá Thürmer
Gyula. Egy, változik az emberek hangulata, a Munkáspárt
elfogadott párttá vált. Kettő, megtanultuk az erőinket koncentrálni
és fegyelmezetten dolgozni. Három, megjelentek új erők, ﬁatalok
és középkorúak a pártban, és a korábbinál több eszközünk is van.
Nos, most egy a dolgunk: Küldjünk világos, magabiztos üzenetet
a magyar munkásoknak, a magyar dolgozóknak. Mit üzenünk? Itt
vagyunk, veletek vagyunk! Ha változást akartok, mi megtesszük
azt, ami tőlünk függ. A Munkáspártra mindenütt lehet majd
szavazni 2018-ban.
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TRUMP KIHÚZTA A GYUFÁT
A tőkés világ válságban van, és sehogyan sem tudnak egységes
megmentési receptben megegyezni. Trump sokat ígérő
politikával állt elő. Megmentem az amerikai kapitalizmust,
és ha ez sikerül, akkor meg tudjuk menteni az európai tőkés
rendszert is – fogalmazta meg.
TRUMP MAGAS ÁRAT SZABOTT
Az új amerikai elnök azonban világosan megmondta azt is,
hogy ennek ára van. Először is, a világnak el kell fogadnia, hogy
számára most az USA az első, és az amerikai érdekekből indul
ki. Mondanunk sem kell, hogy ez nem mindenkinek tetszik.
Másodszor, Trump világossá tette, hogy rendet és fegyelmet
akar a NATO-ban. Jelenleg két dolgot kért: a katonai kiadások
növelését és a NATO csatlakozását az Iszlám Állam elleni
háborúhoz. Ebben a tőkés világ végülis belement.
Harmadszor, véget kell vetni a liberális tőke teljes uralmának.
A kapitalizmust nem lehet megmenteni úgy, hogy mindent
a piac határoz meg. Különleges intézkedések egész sorára van
szükség, ami végül is a tőke bizonyos korlátozásával jár. Ezzel
Trump kihúzta a gyufát a liberálisoknál, akik az első perctől
kezdve támadják az elnököt.
ÚJABB LIBERÁLIS OFFENZÍVA
A legújabb az, hogy Maryland állam és az amerikai szövetségi
főváros, Washington főügyésze pert indít Donald Trump elnök
ellen alkotmánysértés gyanúja miatt. Az MTI híre szerint
a kérelmet e héten hétfőn délelőtt nyújtották be egy marylandi
szövetségi bírósághoz, és annak érvelése a The New York
Times című lap információi szerint kísértetiesen hasonlít az év
elején egy civil szervezet New Yorkban benyújtott keresetéhez.
A Maryland és Washington keresetében foglaltak szerint
Donald Trump változatlanul birtokolja a nevével fémjelzett
vállalatbirodalmat, s ezzel aláássa a közbizalmat és megsérti
az alkotmányt, amely megtiltja, hogy egy elnöknek saját üzleti
vállalkozása legyen.
L

:S
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A kereset szerint nem világos, hogy Trump elnök az ország,
vagy a saját bel-, és külföldi vállalkozásai érdekeit tekinti-e

D
T
elsődlegesnek a döntései meghozatalakor. Az érvelésben az is
szerepel, hogy Donald Trump üzleti érdekeltségei klienseket
csábítanak el Maryland és Washington kormányzatainak
cégei elől, s ezzel közvetlenül anyagi kárt okoznak nekik.
A Washingtonban nemrégiben megnyílt Trump-szálloda például
vetélytársa lett a főváros és az egyik marylandi megye hasonló
vállalkozásainak, amelyek adóbevételekkel gazdagítják a helyi
kormányzatokat. Az ügyészek úgy vélik: az elnök a hatalmát
használja fel arra, hogy a családi tulajdonában lévő szállodáiba és
éttermeibe külföldi diplomatákat irányítson. Jóllehet, a Trumpvállalkozások is ﬁzetnek adót, de előnytelen versenyhelyzetbe
hozzák a marylandi és washingtoni vállalkozásokat - érvelnek
a jogászok.
A hasonló tartalmú korábbi keresetet az igazságügyi
minisztérium elutasította. A jelenlegi keresetet hangsúlyosabbá
teszi, hogy kormányzati szervek nyújtották be. Először fordul
elő az amerikai történelemben, hogy egy szövetségi állam azzal
vádol meg hivatalban lévő elnököt, hogy megsérti az alkotmány
egyik záradékát.
Szokásos napi sajtóértekezletén Sean Spicer, a Fehér
Ház szóvivője leszögezte: Trump elnök üzleti érdekeltségei
nem sértik az amerikai alkotmány egyetlen záradékát sem.
Hozzátette: a marylandi és washingtoni kereset hátterében
politikai megfontolások állnak.
TRUMP ELLEN VARSÓN ÉS BUDAPESTEN
KERESZTÜL IS
Az elmúlt hónapok, illetve a vezető tőkés államok csúcstalálkozói
megmutatták az amerikai cselekvés korlátait is. Trump nehéz
helyzetben van. A liberális erők oldaltámadásokat is indítanak.
Soros és általában a liberális tőke tudja, hogy ha sikerül aláásni
a jelenlegi magyar és lengyel kormány politikáját, ha sikerül
az embereket Európában meggyőzni arról, hogy az önálló
nemzeti út nem járható, akkor csapást mérnek az amerikai
elnökre is. A liberális erők itt, Európában, Magyarországban és
Lengyelországban tesznek kísérletet a konzervatív kormányok
megdöntésére, és igy további nyomást gyakorolnak az amerikai
elnökre.

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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BESZÉLŐ KÖVEK
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 maradt
a munkásmozgalmi Budapestből?
SZÉCHENYI RAKPART 19.

megsemmisítette. Budapesten a 295 ezer
lakás negyede károsodott. 29 ezer lakás
semmisült meg teljesen vagy szenvedett
súlyos sérülést és további 47 322 vált
használhatatlanná. A Duna-hidakkal
együtt jóformán teljesen elpusztult
a Vár és várnegyed, a Duna-sor, rommá
vált a Margit körút, a Széll Kálmán tér,
a Tabán jó része, súlyosan megrongálódott
a Gellért tér, Kálvin tér, Deák tér;
a középületek, ipari és közműlétesítmények többsége.

A második világháború során számos
középület semmisült meg Budapesten.
A háborús veszteség és kár a nemzeti
vagyon tetemes hányadát, az addigi
fejlődés eredményeinek jó részét

A város újjáépítésében a legjobb
építészek vettek részt. 1947–49 között
a Széchenyi rakparton épült egy modern
irodaház, amely az 1950-es években
a Belügyminisztériumnak, majd 1956

után a Kádár János vezette Magyar
Szocialista
Munkáspárt
központi
székházának adott otthont.
1956 előtt a Magyar Kommunista Párt,
majd a Magyar Dolgozók Pártjának
székháza előbb a Köztársaság téren volt,
majd az Akadémia utcában.

A
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A Széchenyi rakparti épület tervezői
Preisich Gábor, Benkhard Ágost, Gábor
László, Gádoros Lajos, Lévai Andor és
Rudnai Gyula voltak.
A Széchenyi rakpartnak szerepe volt
a mai Munkáspárt születésében is. 1989.
október 16-án létrejön a létszámában
legnagyobb szerveződés, az Ideiglenes
Ügyvezető Testület.
Az egykori történelmi épület
az Országgyűlés irodaháza.
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