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Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent 
észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként 
is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden 
számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes 
eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel. 

THÜRMER GYULA
BALSZEMMEL

Kitiltották a Munkáspártot a Facebook-oldaláról
Nem ez történik! Mindenki mossa kezeit, nem az ő asztala, 
ilyen az internet világa. Ismerős, de végtelenül arcátlan, tisz-
tességtelen válaszok. 

Miért nem lép az állam? Ha betörnek egy lakásba, ha elvisznek 
értékeket az ott élőktől, és ráadásul még be is mocskolják a lakást, 
azt hagyjuk szó nélkül? Ha betörnek egy politikai párt Facebook 
oldalára, ha letörlik az ottani adatokat, ha ellopják az informáci-
ókat, ha politikai és emberi mocsokkal árasztják el, az nem bűn?

A szocializmusban a nyilvánvaló törvénysértéseknél nem 
az állampolgár rohangált egyik helyről a másikra, bizonygat-
va az igazát, hanem az állam lépett. A szocializmust meg-
buktatták, az embereket magukra hagyták. 

Dühösek vagyunk, mint sok más embertársunk. Embe-
reket lehet kilakoltatni korrupt és tisztességtelen ügyvédek 
segítségével, és senki sem ad védelmet. Van, akinek a pén-
zét lelopják a hitelkártyájáról, noha kemény pénzeket fi zet a 
banknak a vélt biztonságért. Őt sem védik meg.

Ne értsenek félre! Nem a modern világ ellen agitálok. A 
számítógép, az okostelefon, az internet visszavonhatatlanul 
életünk része. Olyan eszközök, amelyek könnyebbé, gyor-
sabbá tehetik életünket. De meg is keseríthetik. A technika 
vívmányaival vissza lehet élni.  Tönkre lehet tenni embere-
ket, pusztítani, sőt ölni lehet.

Mi olyan államot akarunk, amely védi a polgárait. Védi 
a törvénytelenségekkel, a bűnnel és a bűnözőkkel szemben.  
Kérem, ne legyintsenek, hogy ez álom csupán, ilyen állam 
nem lehetséges. Ne legyintsenek! Lehet ilyen államot terem-
teni, és ez rajtunk múlik.

Lehet, hogy a Munkáspárt kihúzta gyufát. Pár hónapja 
még úgy tűnt, hogy leírnak bennünket. Országos listát úgy 
sem tudnak állítani, mert olyan magasra emeltük a lécet, 
hogy két méternél alacsonyabb ugró neki se szaladjon. 

Aztán megcsináltuk a Baloldali Szövetséget. Két párt már 
több eséllyel indul. Igaz, nem sikerült az országos lista, de 
van 49 egyéni jelöltünk. Nagy pénzek, nagy média nélkül, 
nagy lelkesedésből és nagy akaratból. 

A Baloldali Szövetség és ezen belül a Munkáspárt nem 
lejárt lemez, hanem valami új, ígéretes. Csodálkoznak, hogy 
elhallgatnak és elhallgattatnak bennünket? Hogy elveszik a 
médiát, és most már a Facebookot is? 

Ne hagyják, hogy így legyen! Védjék meg, nem a Mun-
káspártot, hanem önmagukat! Amit ma megtehetnek velünk, 
holnap megtehetik Önökkel is. Ne engedjék!

Tudják, forradalmár és szabadságharcos elődeink is akkor 
kezdtek veszíteni, amikor kezdték hagyni, engedni a dolgokat.

Ünnepeljenek március 15-én, érezzék jól magukat! De ne felejt-
sék: március 15-ét könnyen elveszik tőlünk, ha nem vigyázunk rá!2

Eredetileg március 15-éről akartam írni. Szépen, méltóság-
teljesen, ahogyan a forradalom és a szabadságharc ünnepén 
illik. Persze, elkerülhetetlenül utalva a jelenre, a mi korunk-
ra. Mikor is írjon az ember a nemzeti függetlenségről, a szu-
verenitásról, ha nem ezen a napon.

Március 15-e még a korlátozott szuverenitás jegyében 
zajlott. A forradalom vezérei se gondolták, hogy van élet 
az osztrák birodalmon kívül is. Szeptemberre azonban már 
a vak is láthatta, hogy a császári udvar másként gondolja a 
nemzetek együttélését, mint a pesti forradalmárok. Még so-
kan halnak meg a szabadságharc csataterein, amíg 1849 áp-
rilisában Kossuth megteszi azt, amit senki sem merte előtte: 
szakít a Habsburgokkal.

Szerintem Kossuth se tudta, hogy milyen életre számít-
hat a Habsburg-birodalmon kívül, de egyet biztosan tudott: 
ami a birodalmon belül van, nem élet, legalábbis a magyarok 
többségének nem az.

Ha most azt tetszenek gondolni, hogy a mai EU és a mai 
Magyarország viszonyáról beszélek, nem tévednek. Tiszte-
letreméltó Orbán miniszterelnök úr próbálkozása, hogy ma-
gyar életet biztosítson az EU, sőt a NATO birodalmán belül. 
Ő se tudja, hogy milyen élet várna ránk a birodalmon kívül, 
de még próbálkozik a birodalmon belül. Hány háborúnak 
kell még kitörnie, hányszor kell még haptákba vágni ma-
gunkat a nyugati urak előtt, hogy megértsük: nem érdemes 
próbálkozni. Menni kell! Nem tudjuk, mi lesz odakint, de 
tudjuk, hogy belül tragédia vár.

De nem erről akarok most beszélni, hanem a Munkáspár-
tot ért példátlan támadásról. Utálom a Facebookot és társait, 
de belekényszerítettek bennünket abba, hogy itt mondjuk el a 
véleményünket. Ha szerepelhetnénk a mainstream médiában, 
a fene se kínlódna a Facebookkal. De nem szerepelhetünk!

Igen, sok-sok kínlódással elértük, hogy 148 ezren fi gyelik 
a szavunkat a Facebookon. Nem mindenki barátunk, és főleg 
nem szavazónk, de legalább fi gyelnek ránk. Erre mi törté-
nik? Feltörik az oldalunkat, megbuherálják úgy, hogy mi már 
ne tudjuk visszaállítani.

Ki csinálta? Ki tudja? Azonnal tiltakoztunk, követeltük a 
felelősök megtalálását. Hiszen nem akármiről van szó, ha-
nem arról, hogy a magyar demokráciában egy legális párttól 
el lehet venni azt a médiafegyvert, amivel még rendelkezik. 
A magyar demokráciában bele lehet fojtani a szót egy legá-
lis pártba.

Ilyen esetben nem nekünk kellene feljelentéseket tenni, 
hanem az államnak, a demokratikus rend őrének 
kellene fellépnie, és megvédeni. Nem is annyira 
bennünket, hanem a demokráciát, a rendet.
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Megegyezés helyett 
az erősebb kutya joga
A nemzetközi jog nem más, mint az államok viselke-
dését szabályozó normák. A nemzetközi jog létrejöhet 
az államok megegyezése alapján vagy egyes államok, 
illetve államcsoportok diktátuma alapján. A második 
világháború utáni nemzetközi jogrendszer a tőkés or-
szágok és a szocialista országok közötti megegyezésre 
alapult. Ez 1990-ben megszűnt. Ma az USA, a NATO 
és részben az EU formál magának jogot arra, hogy 
mások számára is kötelezőnek nyilvánított szabályo-
kat hozzon. A kínai Global Times karikaturistája sze-
rint így néz ki ma a „nemzetközi jog”.

Vegyük már észre: 
az EU haldoklik

Nagy-Britannia: tilos bírálni 
a NATO-t!

Oroszországgal 
jó viszony kell!

EP: a háborúra szavaztak, 
nem a békére

Az EU nem tudta megoldani a covid-
válságot. Az EU-Oroszország szembenál-
lás problémáját sem tudta megoldani, sőt 
maga is gerjesztette az oroszellenes pro-
pagandájával és a szankciókkal. A mostani 
válságra sincs értelmes válasza. A magyar 
kormány nem meri kimondani a nyilvánva-
ló igazságot: az EU haldoklik. A mostani 
háborúba kapaszkodik, mint utolsó fűszál-
ba, hogy rendet teremtsen saját soraiban.

Meg kell szabadulni az orosz gázfüggőség-
től! – emelte ki Ursula von der Leyen, az 
Európai Bizottság elnöke. Nem kell és be-
látható ideig nem is lehet megszabadulni! 
Európában nincs gáz, Oroszországban vi-
szont van. Ilyen egyszerű! Oroszországgal 
jó viszonyt kell kialakítani. Ez nem egysze-
rű, de nem is lehetetlen!

A brit Morning Star híre szerint a brit Munkáspártból kizárhatják azokat, akik 
elmennek a szakszervezetek háborúellenes tüntetésére és bírálni merészelik a 
NATO-t. A szakszervezetek ellen is megtorlás várható, ha megkérdőjelezik, hogy 
ki is felelős a háborúért.

A Portugál Kommunista Párt két EP-képviselője nem szavazta meg az Európai 
Parlament március 1-i határozatát az ukrajnai helyzetről. A határozat nem a béké-
re és a tárgyalásokra szólít fel, hanem az európai országok katonai erőfeszítéseit 
sürgeti. Az EP-határozat a háború határozata és nem a békéé. A határozat fi gyel-
men kívül hagyja, hogy éppen a NATO és az EU támogatta a 2014-es 
fasiszta puccsot Ukrajnában, a NATO és az EU növelte folyamatosan 
a konfrontációt Oroszországgal.
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Háborús időkben 
nem szűkíteni kell a 
parlamentet, hanem 
bővíteni!

Egyetemes hülyeség Maradjunk ki 
a háborúból!

Ukrajnát súlyos 
felelősség terheli

Igazi baloldali erőre csak abban a 49 egyéni választó-
kerületben lehet majd szavazni, ahol a Munkáspárt-
ISZOMM Baloldali Szövetség megállította a jelölt-
jeit. Ha nem módosították volna választási törvényt, 
akkor most a Baloldali Szövetségnek, sőt akár külön 
a Munkáspártnak is lehetne országos listája. Most 7 
országos lista lesz, de egyetlen baloldali sincs kö-
zöttük – nyilatkozta Thürmer Gyula, a Munkáspárt 
elnöke. Covidos, háborús időket élünk. Ilyenkor 
nem szűkíteni kellene a parlamentbe jutó pártok 
számát, hanem bővíteni.

A kialakult és jelenleg is folyó háborús helyzetért az ukránok 
is felelősek – nyilatkozta Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-dí-
jas néprajzkutató a vasarnap.hu portálnak. Azt is elmondta, mi 
volt az ukrán politika legnagyobb mulasztása: „jobb lett vol-
na, ha Ukrajna NATO-tagsága fel sem merül. Az oroszok az 
aggályaikat pedig már nem a diplomácia eszközeivel kívánják 
megoldani. Más okok is bőven lehettek, amelyek a háborúhoz 
vezettek. Néprajzkutatóként úgy látom, hogy talán az új ukrán 
nyelvtörvény – melyet az orosz nyelv ellen hegyeztek ki – vala-
mint az orosz kisebbségek hátrányos megkülönböztetése út volt 
a konfl iktusok elmélyüléséhez. Nincsenek pontos adataim, de 

úgy tűnik, mintha az ukrán vezetés nem vette volna 
fi gyelembe kellő súllyal az országában élő kisebb-
ségek jogait”.

A Debreceni Egyetemnek hirtelen terhes lett Vlagyimir Pu-
tyin orosz elnök. Pár éve még jól jött az orosz elnök fi gyelme, 
de most kiderítették, hogy az orosz elnök nem is igazi díszpol-
gár, mert nem vette át a kitüntetést. Lehet, hogy az elnök nem 
igazi díszpolgár, de a hülyeség, még ha magyar is, nagyon is 
igazi.  Sőt egyetemes.

A legfontosabb, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból 
– jelentette ki a miniszterelnök szombaton, a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) gazdakongresszu-
sán. „A háborút elítéljük, különösen, hogy itt van a szomszé-
dunkban; az erőszakra nemet mondunk, szövetségeseinkkel 
együtt vagyunk, és ez mind fontos, de a legfontosabb, hogy 
Magyarország kimaradjon ebből a háborús konfl iktusból” – 
mondta Orbán Viktor. Ezzel mi is egyetértünk. De ne enged-
jük, hogy a szövetségesek belerángassanak a háborúba!
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Politikai támadás a Munkáspárt ellen

Kubában lesz a munkáspártok világtalálkozója

A múlt héten megdöbbentő esemény 
történt. Néhány héttel az országgyű-
lési választások előtt a Munkáspárt 
hivatalos Facebook oldalát feltörték. 

A következmények igen súlyosak. 
Az összes adminisztrátort törölték, 
így megakadályozták, hogy a Mun-
káspárt részt vegyen a választási 
kampány egy fontos részében. A 
Munkáspárt a Baloldali Szövetség 
keretében számos választókerületben 
rendelkezik jelöltekkel, akik így el-
vesztik a kampány egy fontos eszkö-
zét. A Munkáspárt 148 ezer követőjét 
is megfosztották attól, hogy vélemé-
nyüket elmondják.

A Facebook oldalak feltörése további károkat is okozhat, hiszen 
a feltörők nem kívánatos anyagokat helyezhetnek el. A Munkás-
párt éppen ezért nem vállal felelősséget semmilyen anyagért, 
ami ezek után megjelenik. 

A Munkáspárt a leghatározottabban tiltakozik a nyilvánvaló po-
litikai támadás ellen. Feljelentést tesz és követeli, hogy az ille-
tékes hatóságok lépjenek fel a demokráciát sértő támadásokkal 
szemben – mondta el Thürmer Gyula a lapunknak.

Nem nyugodhatunk bele, hogy ilyen világban élünk. Akik fel-
törik egy politikai párt oldalát, azok nyilvánvalóan politikai 
okokból teszik. Kárt akarnak okozni, a hitelünket rontani – tette 
hozzá a párt elnöke.

Az Elnökség áttekinti, hogy milyen intézkedésekkel lehet a 
kárt csökkenteni és dönt arról, hogy használjuk-e a jövőben a 
Facebookot.

Portugália fővárosában, Lisszabonban került sor a Kom-
munista és Munkáspártok Nemzetközi Találkozóját elő-
készítő Munkacsoport ülésére. A találkozó jelentőségét 
kiemeli, hogy 2019 vége óta ez volt a pártok első szemé-
lyes találkozója.

A találkozó előtt a Magyar Munkáspárt nyílt levéllel 
fordult a világ kommunista és munkáspártjaihoz. Felhívta 
a fi gyelmet arra, hogy a világ az elmúlt két évben megvál-
tozott. A pártjainknak is változtatniuk kell munkamód-
szereiken. Kölcsönös tiszteletre és bizalomra van szük-
ség, papírok gyártása helyett hatékony akciókra, hosszú 
nyilatkozatok helyett rövid üzenetekre. A legfontosabb 
üzenet barátainknak és ellenfeleinknek is az lehet, hogy 
együtt vagyunk és küzdünk a pénz uralma ellen.

A Munkacsoport tagjai széleskörű véleménycserét 
folytattak a jelenlegi nemzetközi helyzetről. A kommu-
nista és munkáspártok békés megoldást követelnek és 
hangsúlyozzák, hogy a háborúk a kapitalizmus követ-
kezményei. Az egyes pártok eltérő módon ítélik meg a 
háború jellegét és azt, hogy melyik fél felelős. A Görög KP, a 
Török KP, a Mexikói KP és a Spanyol Dolgozók Kommunista 
Pártja az elmúlt hetekben úgy nyilatkozott, hogy a háborúért 
mind a NATO, mind pedig Oroszország felelős. A nyilatkozatot 
33 párt írta alá.

A Munkáspárt nem értett egyet a nyilatkozattal és nem is írta 
alá. A nyilatkozatot nem írták alá az oroszországi, ukrajnai és 
belaruszai pártok, és nem írta alá számos nyugat-európai párt 
sem, köztük a portugál, a német, a luxemburgi, az olasz és több 
más párt. Nem írta alá sem a kubai, kínai, laoszi, vietnami, ko-
reai párt sem.

A Munkáspárt álláspontja, amit a lisszaboni tanácskozáson 
Thürmer Gyula megerősített, az, hogy a háborút a NATO kezd-
te, a NATO és az EU viseli a felelősséget. Felelősség a naciona-
lista-fasiszta ukrán vezetést is terheli.

A Kubai Kommunista Párt bejelentette, hogy 2022 októberé-
ben kész megrendezni a Kommunista és Munkáspárt 22. Nem-
zetközi Találkozóját. A Munkacsoport tagjai üdvözölték a kubai 
fél döntését. Nagy jelentősége van annak, hogy a találkozóra egy 
olyan országban kerül sor, ahol a szocializmust építik, 
és amely folyamatosan ki van téve a kapitalista erők 
támadásainak – húzta alá a Munkáspárt elnöke.
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Úton a 28. kongresszus felé
Ez év április 23-án összeül a Munkáspárt 28. kongresszusa. Négy, nyugodtan mondhatjuk, kemény év áll mögöttünk. Nem szá-
mítottunk a koronavírusra, amely megváltoztatta az életünket és súlyosan akadályozta a párt normális működését. Azt is kevesen 
gondolták, hogy a négy év végén kitör a háború Európában. Rengeteg nehézséggel néztünk szembe. Sok mindent nem tudtunk 
megvalósítani terveinkből. De pártunk él, és most ez a legfontosabb. Villantsuk fel a négy küzdelmes év pillanatait!

Erős Munkáspártot!

Erős Munkáspártot! Emellett döntött négy 
éve, 2018. december 8-án a Magyar Mun-
káspárt 27. kongresszusa. A párt legfelsőbb 
fóruma ismét Thürmer Gyulát választotta 
meg a párt elnökének. Kerezsi László lett 
a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke. A 
kongresszus 25 fős Központi Bizottságot 
választott.  Az „Erős Munkáspártot!” prog-
ram a szervezeti élet megújítását, a vezetői 
gárda fi atalítását, az Internet fokozott hasz-
nálatát, a pártoktatás elterjesztését tűzte ki 
célul. Akkor még nem tudtuk, hogy a körül-
mények drasztikus változása jelentősen aka-
dályozza majd a program megvalósítását.

Munkában az új Elnökség

2019. január végén a Központi Bizottság meg-
választotta a Munkáspárt új Elnökségét. Tagjai: 
Thürmer Gyula elnök, Karacs Lajosné és Ben-
csik Mihály alelnökök, Frankfurter Zsuzsanna, 
Hajdu József, Kajli Béla, Kovács István, Nagy 
Attila. A párt vezetése kitartott az elmúlt négy 
évben. Megőrizte a vezetés és a párt egységét, 
biztosította a párt működésének szervezeti és 
anyagi feltételeit, irányította a pártot az ország-
gyűlési, önkormányzati és EP-választásokon. Az 
Elnökség munkájában állandó meghívottként vett 
részt Kerezsi László, a PÜEB elnöke, Fehérvári 
Zsolt, Kós Zoltán és Pilajeva Marina, a KB tagjai.

Országos párt maradtunk

Minden párt tevékenységének egyik mércéje a szerve-
zettsége. A Munkáspárt az elmúlt négy évben is meg-
őrizte országos jellegét, azaz a megyék többségében és 
Budapesten rendelkezik elnökségekkel és szervezetek-
kel. Az elmúlt négy évben a megyei vezetőink helyt 
álltak, minden nehézség ellenére. Kalapos Mária Bács-
Kiskunban, Kós Zoltán Baranyában vezette a pártot. 
Békés elnöke Gál Ferenc, de a munka zömét helyettese 
Ujj György végezte. Borsodban Fülöp Istvánné az elnök. 
Budapest elnöke Kajli Béla, aki sajnálatosan beteg lett, 
és így Kerezsi László helyettesítette alelnökként. Csong-
rádban Szabó Jenőné, Fehérben Veres Péter, Hajdu-Bi-
harban Edelényiné Nagy Mária, Jász-Nagykun-Szol-
nokban Bencsik Mihály áll a szervezet élén. Komárom-
Esztergom megyében Holbik Márton, Nógrádban Nagy 
Attila, Pest megyében Nagy Sándor, Szabolcs- Szat-

már-Beregben pedig Tóth Péter irányította 
a pártot. Somogyban Gulyás József kapott 
megbízást a megye szervezésére.
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A Tanácsköztársaság 
példája ma is él

Március 23-án megtelt a Munkáspárt budapesti 
központi székházának nagyterme. A párt Köz-
ponti Bizottsága a párt aktivistáinak széles köré-
vel együtt emlékezett a Tanácsköztársaság száza-
dik évfordulójára. A Tanácsköztársaság volt az 
első munkásállam, amely az 1917-es oroszországi 
Októberi Forradalom győzelme után Európában 
létrejött. Ez volt az európai szocializmus legátfo-
góbb kísérlete, amelynek története máig érvényes 
tanulságokat hordoz. Nekünk a Tanácsköztársa-
ság azt jelenti, hogy a magyar munkások, dolgo-
zók saját kezükbe vették sorsuk eldöntését. Meg-
értették, hogy a szocializmus követhet el hibákat, 
de a legjobb kapitalizmus sem adhat a dolgozó-
nak annyit, mint amennyit a szocializmus adhat.

Az elmúlt négy év 
legsikeresebb akciója

 A Munkáspárt a 2019. évi európai parla-
menti választáson megtette azt, ami tőle 
függött. Összegyűjtött 26 ezer ajánlást, 
ezzel lehetővé téve, hogy az emberek 
szavazhassanak rá. Ugyanakkor a többi 
párttól eltérő programot, baloldali, nem-
zeti, ellenzéki válaszokat kínált egy olyan 
időszakban, amikor az európai kapitaliz-
mus válságban van, és a kontinens népei 
új válaszokat, új megoldásokat várnak. A 
Munkáspárt a szavazatok 0,46 százalékát 
kapta (14 406 szavazat). 

Utolsó május elseje?

Május elsején a Munkáspárt a Kodály köröndön tartott hagyományos gyűlést, amit felvonulás és a ligeti majális követett. Akkor már 
tudtuk, hogy a kormány meg akarja változtatni a Városliget jellegét. De nem tudtuk, hogy jön a covid, és vége lesz a városligeti május 
elsejéknek. A Munkáspárt mindig meg fog emlékezni a munkásszolidaritás ünnepéről. A helyszínt elvehetik, de a lelkünket nem!
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Önkormányzati választások – 
örömök és gondok

A 2019-es önkormányzati választás rámutatott a Mun-
káspárt nehézségeire és gyenge pontjaira. Mintegy 12 
ezer szavazatot kapott a párt, szemben a négy évvel ko-
rábbi 21 ezer szavazattal. 2018-ban a parlamenti válasz-
tásokon az országos listán 16 ezer szavazatot kaptunk, a 
2019-es EP-választáson mintegy 15 ezret. A legnagyobb 
kudarc Budapesten volt, ahol a párt nem volt képes ösz-
szegyűjteni a főpolgármester-jelöltséghez szükséges 
ajánlásokat.

A 2019. októberi választásokon Gulyás János ismé-
telten polgármester lett Borsodbótán. Önkormányzati 
képviselő lett a Békés megyei Pusztaföldváron Gál Fe-
renc. Juhász Gáborné a Nógrád megyei Drégelypalán-
kon nyerte el a képviselői tisztséget. Zahorecz Jánosné a 
Csongrád megyei Pitvaroson lett képviselő.

Thürmer Kínában

A Kínai Társadalomtudományi 
Egyetem vendége volt Thürmer 
Gyula, ahol a kínai sajátosságú 
szocializmus és az európai szo-
cializmus tapasztalatairól tartott 
előadást.

Kádár Jánosra emlékeztünk

2019-ben még nem volt covid, gond nélkül emlékezhettünk meg Kádár Jánosról. A Kádár-évfordulóra mindig szívesen jönnek tag-
jaink, aktivistáink, de tény, hogy egyre kevesebben. Thürmer Gyula beszéde ezúttal is irányt mutatott a párt további munkájában.
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Világtalálkozó Izmirben

Világtalálkozót tartottak Izmirben a világ 
kommunista és munkáspártjai. A kom-
munista mozgalom él és működik, amit 
az is mutatott, hogy az izmiri már a hu-
szonegyedik találkozó volt. Az évenként 
sorra kerülő rendezvénynek két házigaz-
dája volt, a Görög KP és a Török KP. 58 
országból 74 párt 137 képviselője jött el 
az Égei-tenger partján fekvő török város-
ba. Akkor még senki sem gondolta, hogy 
2022-ig nem kerül sor újabb találkozóra.

Balszemmel 
újra és újra

A Munkáspárt születésnapjára jelent meg Thürmer Gyula Bal-
szemmel írásainak újabb gyűjteményes kötete. A hetenként 
megjelenő Balszemmel az egyik legsikeresebb és legolvasot-
tabb anyagnak bizonyult az elmúlt években. Minden egyes írás 
még később is tartalmaz aktualitásokat. Fontos eredmény, hogy 
pártnak sikerül megoldania a könyv kiadását.

Harminc harcos évre emlékeztünk

2019 decemberében a Munkáspárt Központi Bizott-
sága megemlékezett a párt megalakulásának 30. 
évfordulójáról. Harminc éve, 1989. december 17-én 
tartottuk a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. 
kongresszusát. December 17-e a mai Munkáspárt 
születésnapja. – mondotta Thürmer Gyula. A kong-
resszus üzenete világos volt. Kiűzhetnek bennünket 
a parlamentből. Elvehetik a gyárainkat. Szegény-
sorba dönthetnek bennünket. De mi nem adjuk fel! 
A vörös lobogót nem adjuk és győzelemre fogjuk 
vinni. Ha nem ma, akkor holnap, ha nem holnap, 
akkor holnapután, de a szocializmus győzni fog. 

Boldog új évtizedeket!

A párt születésnapi ünnepsége mindig 
erőt ad a Központi Bizottság, az Elnök-
ség tagjainak, a párt aktivistáinak is. 
2019 az utolsó „békeév” volt. Aztán jött 
a covid, a lezárások, majd a feszült, sőt 
háborús helyzet Európában.
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Lássuk az igazságot!
Ki az agresszor és ki az áldozat?
A Belarusz Kommunista Párt fontos anyagot tett közzé a NATO-
orosz háború okairól. A magyar közvéleményt folyamatosan 
manipulálják a nyugati médiaeszközök, és sajnos, a magyar mé-
dia sem ad hiteles képet. És akkor a nyíltan Oroszország ellen 
uszítókról nem is beszéltünk. Ezért fontosnak tartjuk a belarusz 
anyag közlését. Lássuk, mi az igazság!

Oroszország tavaly december óta folyamatosan kapott híreket 
arról, hogy a NATO négy dandárt kíván Ukrajna területére te-
lepíteni, köztük a szárazföldi erők kettő, a haditengerészet és a 
légierő egy-egy dandárját. A légierő egységének gépeit felkészí-
tették nukleáris robbanófejek kilövésére is. A NATO csapatok 
telepítéséről szóló határozatot 2022 nyarán, az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának ülésén akarták elfogadtatni. A tervek szerint 
2022 végén a NATO katonai konfl iktust provokált volna ki, és 
megkezdte volna a globális hadműveleteket Oroszország ellen, 
beleértve az atomfegyverek bevetését is.

A NATO gyakorlatilag felkészült a harmadik világháború ki-
robbantására azzal, hogy atomfegyvert akart Oroszország ellen 
bevetni. A háború kirobbantásában kulcsszerepet szántak az 
amerikaiak által ellenőrzött jelenlegi ukrán vezetésnek és a na-
cionalista erőknek.

Az orosz vezetés felismerte ezt a veszélyt és a nukleáris világhá-
ború elkerülése érdekében megelőző ellenlépések megtételéről 
döntött.

A nyugat a médiában és a közösségi portálokon azt hangoztatja, 
hogy a támadást Oroszország kezdte. A nyugatot természetesen 
dühíti, hogy Oroszország keresztül húzta a terveit és nem tudja 
Oroszországot megsemmisíteni az Ukrajnában lévő atomfegy-
verekkel és persze az ukránok számlájára. Putyin elnök világo-

san rámutatott, hogy Harkovból egy atomfegyvert hordozó ra-
kéta 3 perc alatt elérheti Moszkvát. Ilyen rövid idő alatt az orosz 
fél nem tudna ellenlépéseket tenni. Ha az USA-ból lőnek fel egy 
ilyen rakétát, az 30 percig repülne, tehát az orosz fél megtehetné 
a szükséges ellenlépéseket.

Oroszország most került abba a helyzetbe, hogy nyilvánosság-
ra hozhatta az orosz hírszerzés erre vonatkozó információit. 
Ezek alapján világos, hogy a nyugat váratlan támadást tervezett 
Oroszország ellen, és tervezte az Luganszki Népköztársaság és 
a Donyecki Népköztársaság lakosságának megsemmisítését.

Putyin előbb cselekedett, mint Ukrajna és a NATO. Ezzel több-
százezer ember életét mentette meg a két köztársaságban. Gya-
korlatilag csupán néhány nappal a nyugat által tervezett atomhá-
ború kirobbantása előtt, az orosz vezetés sorsdöntő döntést hozott.

Az ukrán hadsereg a nacionalista erők vezetésével február 25-
én tervezte a Donbasz elleni támadás megindítását. Vlagyimir 
Putyin az utolsó pillanatban hozott döntést arról, hogy meg kell 
akadályozni Kijev és a nyugat terveit. Ezzel a döntéssel a straté-
giai kezdeményezés Oroszország kezébe került.

Körülbelül egy héttel az orosz különleges hadművelet megkez-
dése előtt Eduard Baszurin, a donyecki fegyveres erők sajtófő-
nöke jelentette, hogy sikerült megszerezni az ukrán hadsereg 
Donbasz elleni támadásának terveit.  Ennek alapján világos lett, 
hogy az ukránok nagy hatótávolságú tüzérségi eszközöket akar-
nak bevetni, majd a légierővel, és három hadműveleti csoporttal 
(Észak, Dél, Kelet) terveznek csapást mérni Donbaszra.

A Keleti Hadműveleti Csoport Donyeck és Luganszk találkozá-
sánál működött volna. Három napot kaptak arra, hogy a csapa-

U   
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tok felvonuljanak a határokon.  A Déli Hadműveleti Csoport az 
ukrán hadsereg „Ajdar” elnevezésű rohamzászlóaljával együtt 
lépett volna fel.  Északon, Luganszk térségében az ukrán naci-
onalista erők rohamcsapatainak támogatásával elvágták volna 
Donyecket Oroszországtól.

A tervek szerint két nap alatt „teljes tisztogatást” kellett volna 
végrehajtani. Ebben a szakaszban még nem tervezték a városok, 
Donyeck és Luganszk bevételét. Be akarták keríteni a város-

okat, teljes zárlat alá helyezni a lakos-
ságot, majd megkezdték volna a „teljes 
tisztogatást”.

A terveket a NATO-val együtt dolgozták 
ki. Az USA ezt megelőzően 5 ezer ameri-
kai katonát tervezett Lengyelországba át-
dobni, akik a lengyel hadsereggel együtt 
megakadályozták volna, hogy Kalinyin-
grád irányából támadás induljon az uk-
rán erők ellen.

Romániába telepítették a Striker páncélos 
alakulatot. Ez az egység blokkolta volna a 
Dnyeper menti Köztársaságot, így meg-
akadályozva, hogy orosz békefenntartók 
Odessza irányába haladjanak.

A tervek szerint a hadműveletek a február 
25-re virradó hajnalban kezdődtek volna.

Oroszország fellépése egy nappal előzte 
meg az ukrán hadsereg támadását. Mitől a 

nagy ijedtség? Nos, attól, hogy már minden kész volt a két köztár-
saság területének megszerzésére, amikor a luganszki és donyecki 
erők az orosz hadsereg támogatásával ellentámadásba lendültek.

Az orosz fegyveres erők csapást mértek az ukrán repülőterekre, 
így megakadályozták, hogy az USA és más országok légi úton 
fegyvereket és csapatokat küldjenek. Megsemmisíttették az uk-
rán hadsereg légvédelmi irányítását, a rádiólokációs eszközö-
ket, a légvédelmi rakétaerőket.
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Szégyen és gyalázat!

Jöhetnek az amerikai katonák Magyarországra! Jöhetnek a NATO repülői, harckocsijai, rakétái. 

Az Orbán-kormány megszegte minden eddigi ígéretét. 

Nem távol tartja Magyarországot a háborútól, hanem egyre mélyebben beleviszi.

Baranya megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy megye, Tolna 
megye, Vas megye, Veszprém megye, Zala megye, Pest megye területének a Duna vonala és Fejér megye által 
határolt területe, valamint Budapest Duna vonalától nyugatra eső területei várhatják az idegen hadseregeket.

2022. március 7-én megszületett a döntés. Kik hozták? Orbán Viktor mellett Pintér Sándor belügyminiszter, 
Varga Mihály pénzügyminiszter, Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka 
és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szégyen és gyalázat!


