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MEGÉRJÜK!
Túl sok minden jött össze a mai világban. Európa minden idők
legnagyobb terrorfenyegetettségével áll szemben – mondja
a magyar külügyminiszter. Ukrajna hivatalosan is Ukrajnával hadban
álló félnek tekinti Oroszországot – közli nemes egyszerűséggel ukrán
kollégája. Az EU meghosszabbítja az Oroszországgal szembeni
szankciókat – jelenti be az EU-főbiztos. S, ha ez sem lenne elég:
a lengyel hadsereg és az USA tengerészgyalogsága Lettország területén
folytatnak közös hadgyakorlatot páncélos erők bevetésével. A tankok
indulhatnak kelet felé.
Mi köti össze ezeket a dolgokat? Röviden szólva: a tőke,
a kapitalizmus. Mert miről szól a kapitalizmus? Arról, hogy a tőke
nagyobb haszonra tegyen szert. Bárhol és bármi áron.
A migránsügyet már régen meg lehetett volna oldani, ha az
európai tőke egy része, a németek, a franciák és még néhányan, nem
a migránsok alkalmazása révén remélnének nagyobb hasznot. Ha
a tőke egy része nem tenne szert busás haszonra a migránsüzleten,
azaz a migrációs útvonalak üzemeltetésében. Ha a vezető tőkés
körök meg tudnának egyezni arról, hogy a közel-keleti államokba
kell vinni a pénzt, és ott kell munkát, életet biztosítani a migrációra
készülő millióknak. Elvben persze minden szép, de a gyakorlatban
nem tudnak megegyezni, hogy ki és mennyi pénzt adjon ebbe
a vállalkozásba, és az így létrejött új piacból kinek és mennyi lesz
a haszna.
Ukrajna népét már rég meg lehetett volna szabadítani
a szenvedéstől, ha az ukrajnai háború nem lenne nagy üzlet.
Ukrajna ellátása fegyverekkel, a hadsereg, a rendőrség,
az egész államapparátus átszervezése nyugati mintára nagy üzlet
az amerikai, német, lengyel, a baltikumi tőkés köröknek. Tartson
csak minél tovább az Oroszországgal való szembenállás, mondják
a lengyel, a román hadiipari tőke képviselői is, hiszen ebből lesz
a proﬁt, a gazdagodás.
Nem folytatom. Bárki láthatja, hogy túl sok minden van most
egyszerre, és a tőke nem tud megoldást találni. Keresni, persze
keres. Most próbálják ki a francia modellt. Találjunk ki egy
40 éves Emmanuel Macront köztársasági elnöknek, cseréljük
le a parlamenti képviselők háromnegyedét! És akkor a nép
talán elhiszi, hogy nem lesz több megszorítás, nem vonják meg
a szociális kedvezményeket, a középosztály csillaga újra felfelé
ívelhet. Ha bejön, meg lehet spórolni Le Pent, a kommunistákról
nem is beszélve.
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A ﬁatalítási modellt készülnek bevetni Ausztriában is. Jöjjön egy
30 éves Sebastian Kurz! Talán még a Szabadságpárttal is ki lehet
egyezni, s akkor Ausztria népe talán elfelejti, hogy Ausztriában
lassan több a külföldi, mint az osztrák, és főleg azt, hogy az osztrák
dolgozó kiszolgáltatottabb, mint korábban.
Európa jövője legyen a megújított német-francia kiegyezés!
A többiek pedig soroljanak be, ha élni akarnak! Nagyjából ez
a Merkel-Macron-terv. Helmut Kohlt most „Európa hallottjaként”
közösen fogják eltemetni, és nem akarják észre venni, hogy Kohl
Európája szétesett. Nem csak azért, mert megerősödött az orosz
tőke, és a visegrádiak tőkés körei is nagyobb szeletet akarnak
a tortából. Kohl világa döntően azért esik szét, mert abban
a keretben, amelyben a tőke haszna, a pénz számít egyedül, nincs
megoldás.
A tőke még milliónyi ötletet fog kitalálni a válság megoldására,
úgymond Európa megmentésére. A fasizmusig még nem jutott
el a tőke, de nem kizárt, hogy eljut. De a lényeget egyik sem
változtatja meg. A liberális kapitalizmus sem, a pragmatikus
konzervativizmus sem, sőt a fasizmus sem. Európában a gyárak,
a bankok, a föld így is, úgy is a tőkések kezében maradnak. Ennek
következtében az ő érdekeik fogják meghatározni Európa sorsát.
Az ő erkölcseik lesznek mérvadók. Az ő isteneikre kell esküdni.
Mondhatnánk, hogy minden marad a régiben. De ez nem
így van. Minél magasabb szinten van a technika fejlődés, annál
nagyobb erővel rendelkezik a tőkés rend, és minél nagyobb erővel
rendelkezik, annál inkább képes Európa elpusztítására.
Európában rendre van szükség. Rendre, amely összefogja
a társadalom érdekeit. Világos és követhető példákat mutat fel.
Európát az mentheti meg, ha sorsát új alapokra helyezzük. Ha
a bank, a gyár, a föld nem egyre kevesebb tőkés kezében van,
hanem a társadalom tulajdonában, akkor nem az lesz a döntő, hogy
mi hoz hasznot egyes tőkéseknek, hanem az, hogy mi hoz hasznot
az embereknek.
Ha a dolgozók, a népek lesznek Európa gazdái, az ő erkölcseik
lesznek döntőek. A tudás többet fog érni, mint a pénz. A közösség
boldogulása fontosabb lesz, mint egyesek gazdagodása. A könyörtelenség helyébe egymás segítése lép. Mivel nem a pénz
lesz a döntő, hanem a dolgozó emberek, a többség boldogulása,
kiteljesedhetnek az emberek valóságos együttélési formái,
a család, a nép, a nemzet, a dolgozók európai közössége.
Európa válságban van, Európa haldoklik! – kiáltanak fel sokan,
látva napjaink történéseit. A valóságban nem Európa haldoklik,
hanem az európai kapitalizmus.
Sok mindent nem lehet előre látni. Akármi történhet. Lenin
1916 őszén Zürichből azt üzente az orosz munkásságnak, hogy
a szocialista forradalom győzni fog. Feltétlenül győzni fog!
De hozzátette: a mi nemzedékünk már nem éri meg. Mint
tudjuk, megérte, sőt ők csinálták a forradalmat. Hiszem, hogy
a kapitalizmust mi is legyőzzük. Nos, megérjük? Szerintem: igen,
megérjük!

A

KÜLFÖLD

XII. (XXVIII.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM
2017. JÚNIUS 24.

3

MEGJÖTT A VONAT: ÚJ KAPOCS KÍNÁVAL

HÍREK
A VILÁGBÓL

10 ezer kilométeres út megtétele után megérkezett Budapestre
az első kínai teherszerelvény. Az új járat Oroszországon és
Ukrajnán keresztül a kínai Hunan tartományt és Magyarországot,
illetve Közép-Európát köti össze. (http://news.xinhuanet.com/
english/2017-06/16/c_136371946.htm)

ROMÁNIA: KIFIZETŐDIK AZ USA KISZOLGÁLÁSA?
Románia lehetne az első külföldi ország, amely a következő 4-5
évben jogot kap amerikai harci helikopterek gyártására – közölte
a Bell Helicopter alelnöke, Richards Harris. Sajtóforrások
szerint ez már a június 9-i amerikai-román elnöki találkozó
eredménye. (https://www.romania-insider.com)

A magyar-kínai kereskedelem tavaly elérte a 9 milliárd dollárt.
Az idén várhatóan 10 milliárd fölé megy. A keleti nyitás
a magyar külpolitika és külgazdasági tevékenysége egyik
sikeres és létfontosságú területe.
Trump a román elnököt fogadta elsőként a térség vezetői közül.
Románia amerikai rakétákat és katonákat fogadott be. Aktív részt
vállal a Balkán és a Fekete-tenger feletti NATO-ellenőrzésben.
Lelkesen támogatja az USA háborús terveit Oroszország ellen.
A román uralkodó osztály kezdi kapni az amerikai ajándékokat.
Ha nem válik be a román-amerikai szövetség, még mindig van
kiút: átállhatnak a másik oldalra. Nagyjából úgy, ahogyan tették
az első és a második világháborúban.

NEM AKARUNK AZ USA-VAL EGYÜTT
BELEFULLADNI AZ AFGÁN MOCSÁRBA
A Fehér Ház várhatóan James Mattis védelmi miniszterre
ruházza a döntési jogkört az afganisztáni csapatnövelésről –
jelentették az amerikai hírközlő eszközök. Ez jelentős változás
az előző amerikai kormányok döntési mechanizmusához
képest: mind az Obama-adminisztráció, mind George W.
Bush kormányzata idején ugyanis ilyen kérdésekben az elnök
döntött. (http://mti.hu)

MIKOR INDULNAK A TANKOK
OROSZORSZÁG ELLEN?
A lengyel hadsereg és az US tengerész gyalogsága Lettország
területén folytatnak közös hadgyakorlatot páncélos erők
bevetésével. (https://www.defense.gov/Photos)

Az USA és Lengyelország hadseregei egyre több erővel,
egyre bonyolultabb hadgyakorlatokat tartanak Oroszország
közelében. Vajon mit szólna az USA, ha Kubában lenne közös
orosz-kubai hadgyakorlat páncélosokkal?

Afganisztánban jelenleg mintegy 8400 amerikai katona
állomásozik, s a Fehér Ház és a Pentagon azt fontolgatja,
hogy további 3000-5000 katonát küld afgán földre, részben
tanácsadóként, részben pedig a helyi kormányerők kiképzésére.
Afganisztánba az USA vitt bennünket. Az USA nem tud
kijönni az afgán mocsárból. De mi nem akarunk velük együtt
belefulladni!
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AZ AMERIKAIAK POFÁTLANSÁGA HATÁRTALAN
Aggodalommal tölti el az Egyesült Államokat, hogy a magyar
parlament elfogadott egy olyan jogszabályt, amely méltánytalanul
sújtja a magyar civil szervezetek egy célzott csoportját – olvasható
a budapesti amerikai nagykövetség honlapján szerdán közzétett
állásfoglalásban. (https://hu.usembassy.gov/hu/)

MINDEN HÁZIORVOSNÁL LEGYEN VÉRVÉTEL!
Egyes háziorvosoknál van lehetőség vérvételre, másoknál nincs.
A témának utána járva a feol.hu megtudta: az az orvos, akinek
a rendelőjében van alkalmi vérvétel, kivételnek számít. Ez a szolgáltatás ugyanis nem kötelező, személyi és tárgyi feltételek
függvénye, s ezek kevés helyen állnak rendelkezésre. (http://feol.hu)
Szeretnénk a nagykövetségi urak ﬁgyelmét felhívni, hogy ez
itt a független Magyarország, és nem az USA egyik állama.
Odahaza bíráljanak törvényeket! Szeretnénk felhívni az USA
nagykövetségre járó magyar urak és hölgyek ﬁgyelmét, hogy itt
a magyar törvények érvényesek, és nem az amerikaiak.
ELÉG AZ OCSMÁNY PLAKÁTOKBÓL!
Az életünket ma általában megnehezíti, sőt megdrágítja
a vérvizsgálat. A legtöbb helyen messze kell menni a vér levételéért,
az eredményre pedig sokáig kell várni. Ha privát laboratóriumba
mégy, ott meg pénzbe kerül. Az állam teremtse meg a feltételét
annak, hogy minden háziorvos le tudja venni a vért, és gyors
eredményt kapjon a beteg! Ezek a valóságos problémák, ezzel kell
foglalkozni!
EGYETÉRTÜNK, NE ENGEDJEN A KORMÁNY
A ZSAROLÁSNAK!
A magyar kormány zsarolásnak és európaiatlan magatartásnak
tekinti, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást
kíván indítani azon tagállamok ellen, amelyek nem hajlandóak
végrehajtani az illegális bevándorlók kötelező betelepítéséről szóló
kvótadöntést – jelentette ki Szijjártó Péter az Országgyűlésben,
hangsúlyozva: a kabinet nem enged a zsarolásnak. (http://www.
kormany.hu)

Az amerikaiak pofátlan beavatkozása a magyar ügyekbe, a nem
hagyományos szexualitás állami támogatása, és az EU vezetőinek
magatartása kvótaügyben egy tőről fakad. A liberális tőke utálja
a nemzeti önállóságot, a hagyományos családok létezését, és
mindent, ami az uralmát akadályozza. Egyetértünk, ne engedjen
a kormány a zsarolásnak!

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője közölte: kezdeményezik
a rendkívüli ülés összehívását az úgynevezett plakáttörvénnyel
kapcsolatban. Mint a frakcióvezető felidézte, Áder János
köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek a burkolt pártﬁnanszírozás megakadályozását és
az átlátható kampányﬁnanszírozás biztosítását célzó törvényt, és
a képviselőknek hatvan napjuk van, hogy válaszoljanak az államfő
észrevételeire. (http://mti.hu)

A plakátörvény kiverte többeknél a biztosítékot. A szabadságot és
demokráciát féltik. De vajon megkérdezte-e bárki is az embereket,
hogy igényelik-e a plakátokat hónapokkal a választások előtt?
Nem tűnik fel senkinek, hogy az embereknek elegük van azokból
az undorító, ízléstelen, buta plakátokból, amelyekkel elárasztották
az utcát? Nem veszi észre senki, hogy a választásokon kívül nincs
politikai plakát se Bécsben, se Berlinben, se Prágában, se másutt?
A józan észre, az emberekre kell hallgatni! Elég az ocsmány
plakátokból! Plakátot csak a választási kampány idején,
akkor is korlátozottan!
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RÉPCESZENTGYÖRGY:
MEGVAN A MUNKÁSPÁRT JELÖLTJE

EZ TÖRTÉNT
A MUNKÁSPÁRTBAN

Répceszentgyörgy község a Nyugat-dunántúli régióban, Vas
megyében, a Sárvári járásban. Valamivel több mint száz lakosa
van, s ezzel még Vas megyében is a legkisebbek között van.
A lakosok között is sok a külföldi állampolgár. A magyarok
többsége sincs otthon, hiszen sokan járnak dolgozni a megye
nagyvárosaiba, vagy külföldre. Ezen a településen írtak ki
időközi önkormányzati választást.

AKCIÓBAN AZ ÚJBUDAIAK
Az újbudai pártszervezet az Őrmező Lakótelepen akciózott
a múlt héten. Mintegy száz darab munkáspárti újságot adtak
az arra járóknak, és keletje volt a Munkáspárt új szórólapjának is.
Akármilyen kis település is, a Munkáspártot meg kell mutatnunk!
– hangzott a párt döntése. A múlt héten a Munkáspárt központi
munkatársaiból álló akciócsapat összegyűjtötte a szükséges
ajánlásokat. A párt nevében a polgármesterjelöltséget Urbán
Istvánné vállalta.

KONGRESSZUS ELŐTT A VENEZUELAI
KOMMUNISTA PÁRT
Mi lesz veled, Venezuela? Mi lesz veled, Bolivári forradalom?
Mi lesz veled, forradalmi Latin-Amerika? Ezek a kérdések
foglalkoztatják mostanság a venezuelai kommunistákat,
akik június 22–25. között tartják XV. Kongresszusukat.
Az amerikai imperializmus erőteljes támadást indított
a venezuelai Bolivári forradalom megdöntésére, a kapitalizmus
és az amerikai befolyás teljes visszaállítására. A Maduroféle vezetés sikertelensége komolyan érintené az egész latinamerikai forradalmi folyamatot is, és természetesen Kubát is.
A Munkáspárt Központi Bizottsága levélben kívánt sok sikert
és kitartást a venezuelai kommunistáknak.
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MEGVETJÜK A LÁBUNKAT KANIZSÁN IS
Nagykanizsán járt a múlt héten Thürmer
Gyula, a Munkáspárt elnöke. A programban
részt vett Karacs Lajosné alelnök és Kovács
István, az Elnökség tagja is. A megyei
programra Budapestről eljött a Munkáspárt
központi munkatársaiból álló akciócsapat is.
A reggel a kanizsai vásárcsarnokban
kezdődött. Sokan megismerték a párt
elnökét. Az árusok is, a vevők is kedvesek
voltak. Jó, hogy jöttek! – mondták többen.
Hiányzik a városból a Munkáspárt.
Az elmúlt években meggyengültünk
a térségben, válaszolta Thürmer, de
a Munkáspárt mára újra megerősödött, és
itt, a térségben is meg akarjuk újra vetni
a lábunkat. A célunk az, hogy 2018-ban
K

M

N

S

M

N

a magyar kultúrát, a magyar nyelvet,
a magyar létünket szeretnénk megvédeni.
Mi azt akarjuk, hogy a dolgozó embernek
több jusson a jövedelemből és kevesebb
a kötelezettségből. A gazdagoknak meg
több jusson a kötelezettségekből és egy
kicsivel kevesebb a jövedelemből" –
fogalmazott a Munkáspárt elnöke.
A párt elnöke udvariassági látogatást
tett Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatában.
Dénes
Sándor
polgármester távollétében Karádi Ferenc és
Tóth Nándor alpolgármesterek találkoztak
a párt vezetőivel.
ebben a választókerületben is lehessen
a pártra szavazni.
Közben a piac előtti téren már hallani lehetett
a munkáspárti busz hangszórójából a párt
programját. A hangos programismertetés
új eszköze a párt munkájában. Hamarosan
valamennyi munkáspárti busz fel lesz
szerelve ilyen eszközökkel. Sok ember állt
meg, és hallgatta a Munkáspárt gondolatait.
Thürmer Gyula a kanizsai televíziónak
elmondta, hogy a Munkáspárt az embereknek akar jobb, biztonságosabb,
békésebb életet. Mi nem akarunk
háborúkat sem Ukrajnában, sem a környékünkön, sem a Balkánon. Mi nem
akarjuk, hogy Oroszország ellen a NATO
háborút folytasson, az Európai Unió
meg szankciókat vezessen be. Mi arra
biztatjuk a kormányt, hogy békepolitika
legyen. Mi nem akarunk migránsokat, van
az országnak elég gondja bőségesen, azt kell
megoldani. Mi magyar országot akarunk,
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PEST MEGYE: SIKERES NAP VOLT!
Remekül dolgozott a csapatod! – mondta
a párt elnöke telefonon Nagy Sándor Pest
megyei elnöknek, hazatérőben a múlt heti
Pest megyei programból. A megyeiek
elnöke sajnálatos balesete miatt nem
tudott jelen lenni, de Schönberger Ernő
alelnök helyén volt. A Pest megyei csapat
fáradhatatlanul agitálta az embereket,
osztogatta a párt anyagait.
Ezúttal Nagykáta, Tótalmás és Zsámbok
szerepelt a programban. Nagykáta 13 ezer
fős város, járási központ. Piaci napokon
nagyon sok emberrel lehet találkozni.
A munkához csatlakozott a párt több
vezetője is, Thürmer Gyula, Karacs
Lajosné és Kovács István is. Kivette részét
a munkából Kovács Istvánné is, aki 2018ban a Munkáspárt jelöltje lesz a térségben.
A meleg nap sem zavarta meg a beszélgetéseket. Sokan jöttek oda a Munkáspárt
asztalához, és sokan vállalták, hogy jövőre
számíthatunk rájuk.

A
K
I
M
Nagykáta után Tótalmás következett,
ami valamivel több mint 3 ezer lakosával
kis település. Az emberek többsége
innen is eljár dolgozni a Jászságba vagy
a fővárosba. Az utcákon azonban végig
lehet gyalogolni, be lehet dobni a párt új
N

ismertetőjét a postaládákba. Majd este
elolvassák!
A program Zsámbokon ért véget.
Zsámbok két és félezer lakosú kedves kis
település. Leendő jelöltünk és családja itt
már otthonosan mozognak. Itt telepedtek
le, itt élnek, itt igyekeznek bekapcsolódni
a helyi életbe. A Kovács-családot és rajtuk
keresztül a Munkáspártot jól ismerik
a helyi sportklubban. A gyerekek itt
fociznak, és a család is segít a klubnak,
amivel tud.
Holló Ilona polgármester asszonynak nem
kellett a Munkáspártot bemutatni. Thürmer
Gyula elismeréssel szólt arról a munkáról,
amit a falu a polgármester vezetésével
a helyi hagyományok ápolásában, a falu
szépítésében és fejlesztésében végez.
A párt elnöke látogatást tett a falu
népművészeti hagyományait bemutató
faluházban.

VÉRTESACSA: JÓL SZEREPELT A MUNKÁSPÁRT
Kollár Gábor Ferenc, a Munkáspárt polgármesterjelöltje
a szavazatok 1,3 százalékát kapta a múlt vasárnapi vértesacsai
időközi választáson. Az eddigi településvezető, Kovács Zoltán
(független) maradt Vértesacsa polgármestere.
Vértesacsa kicsi, mintegy 1800 lakosú település Fejér megyében,
a Bicskei járásban. Nem számítottunk arra, hogy ismeretlenül
a mi jelöltünket választják meg. De részt vettünk a választáson,
és nem csupán megismertettük falu lakosait a Munkáspárttal,
de szép eredményt is értünk el. Az 1,3 százalék a Fejér megyei
pártszervezetünk kitartó munkáját mutatja. Mindenképpen jó
jel a 2018-as parlamenti választásokra. Köszönet és elismerés
jelöltünknek és a Munkáspárt Fejér megyei szervezetének.
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HELMUT KOHL HALÁLÁRA
A múlt héten életének 87. évében elhunyt Helmut Kohl, aki
1982-1998 között Németország kancellárja volt.

bélyegét az NSZK-ra. Hivatali ideje alatt került sor az amerikai
nukleáris rakéták németországi telepítésére, annak ellenére,
hogy a lakosság hevesen ellenezte. Kancellársága idején
a kormánypolitika reakciós ideológiai jelleget kapott, megindult a szociális intézmények leépítése, a baloldali politikai
szervezetek üldözése.
A hivatalos megnyilatkozások Kohlt a német egység
kancellárjának nevezik, de semmiféle egység sincs. Milyen
egységről lehetne beszélni, amikor milliók vannak munka
nélkül, tömegeket foglalkoztatnak alacsony ﬁzetésért. A német
dolgozók szerint Kohl az egyik felelőse a korrupciós ügyeknek
is. Mi nem gyászolunk.”
MIT TETT KOHL A MAGYAR DOLGOZÓK
SZEMPONTJÁBÓL?

M

K

A TŐKÉS VILÁG GYÁSZOL

Helmut Kohl fontos szerepet játszott a Magyar Népköztársaság
és az akkori szocialista világ életében. Mit is jelentett Kohl
a magyar dolgozók, a szocializmus ügye szempontjából?
M
K
2016

A tőkés világ nagy államférﬁként gyászolja Kohlt, akinek
jelentős mértékben köszönhető a mai Európa. Emmanuel
Macron francia elnök szavai szerint Kohl „Európa és a szabad
világ egyik nagy embere volt”. Kohl „maga volt Európa” – írta
közleményében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság
elnöke. „Isten nyugosztalja Magyarország barátját, a nagy
öreget, Helmut Kohlt” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor
miniszterelnök.
O
M
2015

Kohl tető alá hozta a német és a francia tőke egyezségét, hogy
háborúk helyett ketten fogják az Európai Uniót irányítani.
Kézfogása Mitterand akkori francia elnökkel ezt az egyezséget
demonstrálja. Ezt nevezik ma európai egységnek.

A DKP NEM GYÁSZOL
Patrik Köbele, a Német Kommunista Párt (DKP) elnöke
egészen másként nyilatkozott: „Helmut Kohl rányomta

Kohl a szocialista Német Demokratikus Köztársaságot (NDK)
aláásta, szétrombolta, majd beolvasztotta a tőkés NSZK-ba.
Ezt nevezik ma német egységnek. Az NDK beolvasztása után
megkezdődött a kommunista erők üldözése és felszámolása
Németországban. Az NDK egykori kormányzó pártját, a Német
Szocialista Egységpártot (SED) megfosztották kommunista
jellegétől. Így jött létre a Demokratikus Szocializmus Pártja
(PDS), amelyet 2007-tól Baloldali Pártnak (Linke) hívnak.
A Linke küldetése a szocializmushoz kötődő rétegek lekötése és
integrálása a tőkés társadalomba, a valóságos tőkeellenes erők
akadályozása.

A

KÜLFÖLD

9

XII. (XXVIII.) ÉVFOLYAM, 25. SZÁM
2017. JÚNIUS 24.

HA NÉMETORSZÁGBAN ESIK, NÁLUNK IS KI
KELL NYITNI AZ ESERNYŐT
Németország elérte, hogy a tőkés rendszerváltás után
Németország vált Magyarország legfontosabb gazdasági
partnerévé. Magyarország az alapvető politikai és katonai
kérdésekben is Németország mellett kötelezte el magát.
2016-ban Németországba irányult a teljes magyar export 27,4
százaléka, és onnan jött a teljes magyar import 26,4 százaléka.
2015-ben a német vállalatok befektetései Magyarországon 17,2
milliárd eurót tettek ki. A magyar tőke jelenléte Németországban
igen szerény, mindössze 200 millió euró. 2014-ben 3246 olyan
cég volt hazánkban, melyet Németországból irányítottak Ez
az összes hazai vállalkozás 0,5 és a külföldi leányvállalatok
18%-át jelentette. A magyarországi német vállalatok 300 ezer
embernek adnak munkát.

G
K
Kohl visszavette mindazt, amit Hitler 1945-ben elvesztett.
Az USA-val együttműködve megvette Gorbacsovot, elérte
a Szovjetunió szétverését. Oroszországot Németország energiaés nyersanyag bázisává tette.
Helmut Kohl Grósz Károly kormánya idején mindent megtett
a magyar társadalom fellazításáért, majd Németh Miklós
kormányával együttműködve meghatározó szerepe volt
a magyar szocializmus megdöntésében.
KOHL EURÓPÁJA MÁRA VÁLSÁGBA KERÜLT
Angela Merkel, aki Kohl tanítványa volt, ragaszkodik a németfrancia vezetésű Európai Unió fenntartásához, és ebben látja
a tőkés rendszer megmentését. Időközben azonban megerősödtek
a kelet-európai tőkés országok, a visegrádi négyek, és nagyobb
beleszólást kívánnak az európai ügyekbe. A migránsügy ennek
világos jelzése.

A rendszerváltás utáni magyar kormányok Németországot
tekintették a fő szövetségesnek. Az MSZP-kormányok ugyan
tettek kísérleteket arra, hogy növeljék az USA-magyar
kapcsolatok szerepét, illetve a magyar-francia kapcsolatokkal
ellensúlyozzák a német fölényt, de ezek a kísérletek nem
jártak tartós sikerrel. Ugyancsak sikertelenek maradtak azok
a kísérletek, hogy egy Budapest-London-tengely jöjjön létre.
A Merkel-kormány és az Orbán-kormány között jelentős vita
van a migránsügy kezeléséről, de – amint a magyar illetékesek
kijelentették – „a kontinens jövőjét meghatározó kérdésben
teljes az egyetértés, így Magyarország és Németország is azt
képviseli, hogy Európa biztonságát a lehető leggyorsabban
és leghatározottabban meg kell erősíteni, a közös európai
O

K

2016-

A német társadalmat egyre komolyabb belső problémák
gyötrik. A német tőkének választania kellett: vagy növeli
a német dolgozók kizsákmányolását, engedve a nagyobb
munkanélküliséget, csökkentve a béreket, a nyugdíjakat,
a szociális kiadásokat, vagy tömegével enged be külföldieket,
akiket egyszerűbben tud kizsákmányolni. A német társadalom
eleinte üdvözölte a migránsok beengedését, hiszen ők dolgoztak
olcsóbb bérekért, ők nem élvezték a szociális juttatásokat. Mára
azonban a német dolgozók többsége is elviselhetetlen teherként
éli meg a migránsokat.
Nem jött be az a számítás, hogy Németország gyarmatként
kezelheti Oroszországot. Ez a modell Borisz Jelcin elnöksége
idején ideig-óráig működött. Az orosz tőke azonban
megerősödött, és ennek megfelelő helyet akar magának
Európában és a világban. Vlagyimir Putyin elnöksége ezt fejezi
ki. Merkel hol a mézesmadzagot használja, hol a furkósbotot
Oroszország irányába, de látható, hogy másra lenne szükség:
az EU és Oroszország, az európai és az orosz tőke átfogó
megegyezésére a kölcsönös engedmények alapján.

hadsereg, a hadiipari és a hírszerzési együttműködés
szorosabbra fűzésével gondoskodni kell a terrorfenyegetettség
visszaszorításáról.” Szóval, nem kell, hogy nálunk essék
az eső. Elég, ha Németországban esik, az esernyőt Pesten is ki
kell nyitni.
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MAGYARORSZÁG

AZ Ő IDEJÉBEN VOLT MAGYAR MEZŐGAZDASÁG
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Elhunyt Szabó István. Ha azt mondjuk,
hogy elment egy nagyszerű parasztember,
mindent elmondtunk. Parasztember volt,
a magyar föld szülöttje és haláláig szerelmese.
A szocializmus agrárértelmiségének egyik
legtehetségesebb képviselője, a korszerű
magyar mezőgazdaság egyik megalkotója.
1924-ben
született
a
HorthyMagyarországon. „Feudális rendszer
volt, minden modernizációs törekvés
ellenére, ahol azzá lehettél csupán, amivé
a születésed alapján elhívattattál.” –
mondta A Heteknek adott interjúban.
(http://www.hetek.hu/interju/201307/
intezobol_vezerigazgato)
Küldetését és élete legfőbb értelmét
éppen abban látta, hogy a vidéki ember,
a parasztcsalád gyermeke is eljuthasson
oda, ahova a tehetsége és szorgalma
engedi. Tudta és hirdette, hogy ez csak
a szocializmusban lehetséges.
Szabó István mindig is hirdette:
a túlnyomóan a termelőszövetkezetekre
épülő
mezőgazdaság
volt
képes
megváltoztatni a falu életét. Megszüntette
a parasztság hátrányos helyzetét. Nyugdíjat
adott a téesztagoknak. A parasztasszonyok
55 éves korban, a férﬁak 60 éves korban
mehettek nyugdíjba, mint bárki más.
A szocialista mezőgazdaság modernizálta a falut: nem csak a mezőgazdasági
munkák gépesítésével, világszínvonalú
agrártechnológiák telepítésével, iparszerű
termelési rendszerek elterjesztésével,
hanem szakemberek képzésével és
alkalmazásával, a társadalmi kötődései

iránt elkötelezett agrárértelmiség kinevelésével és támogatásával.
A vidék kulturális életére óriási pénzek
mentek. A magyar vidékén kialakult egy
új életmód. A munkanélküliség, a nyomor
eltűnt a falvakból. Az emberek házakat
építettek, motort, kocsit vettek. Sokan
üdülni is elmentek, amit a magyar paraszt
soha korábban nem engedhetett meg
magának.
Szabó István vallotta, hogy a magyar
föld aranyat ér, és rajtunk, az ország
vezetésén, a politikán múlik, hogy ezt
az isten adta adottságot ki is
használjuk. Teljes tudásával és politikai
elkötelezettségével a kádári MSZMP mellé
állt, helyeselte a kádári agrárpolitikát.
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Manapság hallgatnak a magyar mezőgazdaság egykori sikereiről. Pedig
tény, hogy az 1980-as évekre a magyar
mezőgazdaság hatékonyabb lett, mint
a nyugati farmergazdaságok.
Sokan ezt a háztáji rendszer javára
írják, mondván, volt egyéni érdekeltség,
ment a termelés. Ez részben igaz.
„A háztáji művelés addig is megvolt
a szövetkezetekben, csak abban volt
újdonság, hogy az önellátás mellett
árut is lehetett termelni, azt ki lehetett
vinni a piacra. Ezt Kádár engedélyezte
személyesen. Nem véletlen, hogy 1990-ben
a sertéstermelés 50 százaléka a háztájiból
származott. Sikeres volt a koncepció:
1986-ra megközelítettük Franciaország
mezőgazdaságának
termelési
színvonalát.” – mondta említett interjújában
Szabó István.

De többről is szó volt. Meghatározó
szerepe volt annak, hogy az ország akkori
vezetése a mezőgazdaság fejlesztése
mellett döntött, e mellé pénzt is rendeltek.
„Két célkitűzés volt: ellátni a népet kínálati
piacon alapvető élelmiszerekkel, illetve
az, hogy a mezőgazdaság működjön
közre a devizatermelésben.” – húzta alá
Szabó István.
Nos, a szocialista mezőgazdaság
a világ leghatékonyabb agrártermelőjévé
vált. Ma az ország vezetése nem tudja,
hogy mi legyen a mezőgazdasággal.
Az agrártermelés az 1990. évi szint 65-67
százalékán van.
Szabó István éveken át tagja volt
a Kádár János vezette MSZMP Központi
Bizottságának. 1988 májusa után tisztséget
vállalt a Grósz Károly vezette MSZMPben, a Politikai Bizottság tagja lett.
Próbálta menteni a szocializmusból, ami
még menthető. Nem rajta múlott, hogy nem
sikerült.
38 éven át volt a helyi mezőgazdasági
termelőszövetkezet elnöke, s haláláig
a nádudvari központú Kukorica és
Iparinövény Termelési Együttműködés
(KITE) Zrt. elnöke, majd örökös
tiszteletbeli elnöke. Több mint húsz évig
vezette a Termelőszövetkezetek Országos
Tanácsát (TOT).
Szabó István nagyszerű, becsületes
ember és kiváló szakember volt. Egyik
kivitelezője
a
szocialista
korszak
mezőgazdaságának. Egyike a magyarság
nagyjainak.
S
I
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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 marad
a munkásmozgalmi Budapestből?

Ü

1960-

TANÁCSKÖZTÁRSASÁG EMLÉKMŰ ÚJPESTEN
Naponta járunk el a Tanácsköztársaság egyetlen máig megmaradt
emlékműje előtt, és minden március 21-én ünnepséget is tartunk.
Mégis keveset tudunk erről a kiváló emlékműről.
1959-ben, a Tanácsköztársaság 40. évfordulójának megünneplése
a szocialista korszak egyik legnagyobb eseménye volt. Egyszerre
fejezte ki a magyar munkásmozgalom történelmi folyamatosságát
és magyar nép tenni akarását az 1956-os események után. Március
21-én avatták fel a magyar munkásmozgalom mártírjainak
emlékművét, Olcsai Kiss Zoltán szobrász és Körner József építész
munkáját. Országszerte számos más szoborral örökítették meg
az első magyar munkás-paraszt állam emlékét.
1959-ben döntött a Fővárosi Tanács arról, hogy a munkásmozgalmi hagyományairól híres, és akkor még ipari kerületnek
számító Újpest is kapjon egy ilyen köztéri szobrot. Az emlékmű
elnevezéséről kezdettől fogva vita volt. Egyes dokumentumok
partizán-emlékműként említik, mások tanácsköztársasági

emlékműként. Az alkotó „A Magyar Vörös Hadsereg harcosa” címet
adta neki. A szobor talapzata 400 cm magas. A rajta álló katonaalak
260 cm, kardját magasba tartó matróz bronzalakja. Az emlékművet
1959. március 22-én avatták fel.
A mű alkotója Gyenes Tamás (1920-1963) szobrászművész.
A Magyar Képzőművészeti Főiskolán Sidló Ferenc és Pátzay
Pál tanítványa volt. A vásárhelyi művésztelep alapító tagja volt,
majd 1955-től a budapesti Százados úti művésztelepen alkotott.
Éveken át vezetőségi tagja volt a Művészeti Szakszervezetek
Szövetségének. 1956-ban Munkácsy-díjat kapott. Rendszeresen
meghívást kapott a szoborpályázatokra, és kiállított az országos
tárlatokon. Fiatalon balesetben vesztette életét.
Számos nagyszerű alkotás őrzi emlékét. Olyan művei, mint
a Krúdy-szobor, vagy Pór Bertalan-szobor ma is állnak. A politikai
tartalmú alkotásokat azonban a rendszerváltás után eltávolították.
Erre a sorsra jutott a csepeli szovjet emlékmű vagy éppenséggel
a csepeli Kalamár József-szobor.
Az újpesti szobor és a mögötte álló szocialista-realista
lakótömb hatásos együttese a Váci út és az Árpád út sarkán
Újpest tulajdonképpeni városkapuja volt, ahol a rendszerváltásig
munkások tízezrei villamosoztak a Váci úti gyárakba.
A talapzaton korábban feliratok voltak, ezeket azonban levésték,
eltüntették. A parkot viszonylag rendben tartják, az igen magas
talapzat védi a szobrot. A hátteret adó és a kompozíció szerves
részét képező épület rossz állapotú, ellentétben áll a rendezett
környezettel.
A szobrot több alkalommal akartak eltávolítani az elmúlt
évtizedekben. Különösen a Jobbik jár az élen a támadásokban.
Ennek ellenére a szobor még ma is áll.
A Munkáspárt itt emlékezik minden évben a Tanácsköztársaságról, kiemelve, hogy Tanácsköztársaság nem
csupán a magyar dolgozóknak teremtett jobb életet. Nemzeti
feladatot hajtott végre, amikor 1919 tavaszán a Vörös Hadsereg
visszafoglalta a Felvidék jelentős részét, és Bártfánál elérik
a lengyel határt. A 20. században önerőből senki, egyetlen politikai
erő sem volt képes elfoglalt magyar területeket visszaszerezni,
csak a Tanácsköztársaság.
A
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MI A KUBAI NÉPPEL VAGYUNK

Trump szabad és nemzetközileg ellenőrzött választásokra szólította fel
Kubát, egyúttal a kubai emberi jogi helyzet javításához kötötte az amerikaikubai viszony jövőjét.
A kubai kormány válasza:
Kuba szuverén, független, szocialista, demokratikus, virágzó és szilárd
nemzet marad.
A forradalom: védeni értékeinket, melyekben hiszünk, védeni
bármely áldozat árán.
A forradalom: szerénység, lemondás, önzetlenség, szolidaritás
és hősiesség.
(Che Guevara)

