
1

XVII. (XXXIII.) ÉVFOLYAM, 13 SZÁM 2022. MÁRCIUS 26.( )) ,,VILÁG  PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK!
300 

MUNKÁSPÁRTI HETILAP

VVILLLÁÁÁGGG PPRRVVIILLLÁÁÁGGG PPRVVIILLLÁÁÁGGGG   PPPR

A java mégA java még
hátra van!hátra van!
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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

A java még hátra van!
De akárhogyan is lesz, egyet biztosan tudunk. Az ajánlások 
gyűjtésénél sok ember rokonszenvvel beszélt a Munkáspárt-
ról. Az erkölcsi tőkénk töretlen. Tisztességes, következetes 
pártnak tartanak bennünket.

Pár éve a szocializmus vélt vagy valós hibáit is rajtunk kér-
ték számon. A múlt emléke ma már nem hat, negatívan se, 
bár igaz, hogy pozitívan se.

Mondhatják, hogy ezzel nem vagyunk ki a vízből. Ez igaz! De 
sokkal nehezebb lenne a helyzetünk, ha gyűlölnének bennünket. 

Az ukrajnai háború is azt mutatja, hogy a szocializmus nem 
lejárt lemez, hanem nagyon is valóságos lehetőség. Ukrajná-
ban a tőke a kapitalizmus legkegyetlenebb fegyverét vetette 
be, a fasizmust. Miért? Az oroszok elleni harcra nem kell fa-
sizmus, elég a felfokozott nacionalizmus. Fasizmus azért kel-
lett, mert az ukrán nép mélységes nyomorát a kapitalizmus 
okozta. Ahol ilyen mély a nyomor és a kiszolgáltatottság, az 
embereknek eszébe jut a szocializmus és a Szovjetunió. 

A mai Oroszország persze nem szocialista ország, de abban a tér-
ségben sok egyszerű embernek Oroszország ma a Szovjetuniót, 
a fasizmus feletti történelmi győzelmet, a békét, a népek barát-
ságát, és tegyük hozzá, a kiszámítható, normális életet idézi fel.

Luganszk és Donyeck nem véletlenül nevezi magát népköztár-
saságnak. Még nem tértek rá a szocializmus útjára, de szóhoz 
juttatják a népet, az embereket. Belaruszban sincs szocializmus, 
de a népnek nagyobb szava van, mint bárhol másutt a térségben.

A NATO, az EU, az USA nem csak Oroszországot akarja 
térdre kényszeríteni. El akar fojtani minden kísérletet, ami 
európai méretekben veszélyezteti, vagy akár csak megkér-
dőjelezi a pénz uralmát.

Mondhatják, hogy ettől sem lesz nekünk könnyebb. Ez talán 
igaz, de ne feledjük: olyan átfogó változások első jeleit lát-
juk, melyek a mi életünket is meg fogják változtatni. 

A mai kormány reménykedhet, hogy változatlan formában át-
mentheti a magyar kapitalizmust, de a világ körülötte is változik. 

Mi a mi dolgunk? Nem feladni, nem félre lépni, a nap hu-
szonnégy órájában keresni az új megoldásokat. Öreg fa va-
gyunk, de ezen a fán is vannak friss hajtások. Ennek szelle-
mében készüljünk a jövőre! A java még hátra van!2

Ne szépítsük a dolgokat! Ahány parlamenti választás, annyi 
csalódás. Mindig többre készülünk, sőt többet is várunk, az-
tán az eredmények nem igazolják a várakozásokat. Ilyenkor 
nehéz hetek jönnek, le kell küzdenünk a csalódottságot, talp-
ra kell állnunk és folytatni.

A talpra állás nem mindenkinek sikerül. De a többségnek 
igen! Van, akinek ez a pillanat csak ürügy arra, hogy elhagy-
ja a pártot, vagy legalábbis félrevonuljon. Többségünk azon-
ban tisztában van a helyzettel, a kapitalizmus elszomorító 
valóságával, és kitart. Kitart nem csak a szocializmus elvont 
eszméje vagy a kádári szocializmus emléke mellett, hanem a 
Munkáspárt mai konkrét munkája és küzdelme mellett.

A mostani választással kapcsolatban nem voltak illúzióink. 
Az emberek döntő többsége tudomásul vette a kapitalizmust. 
Lehet, hogy sok minden nem tetszik az embereknek, panasz-
kodnak is, de ennyi és nem több.  Ahogy mondani szokás, 
nincs forradalmi helyzet. Enyhén szólva!

A hatalom birtokosai azonban sejthetnek valamit. Sőt tudják 
is, hogy a helyzet megváltozhat. Az EU elég romos állapotban 
van, és össze is omolhat. Az európai háború is lehetetlennek 
tűnt eddig, és most tessék, itt van. Még nem világháború, még 
csak nem is egész európai háború, hanem csak kelet-európai. 
De vajon meg lehet állítani? Vajon meg akarják-e állítani? 

Szóval a helyzet egyik napról a másikra gyökeresen megváltoz-
hat, és akkor mindaz, amit a Munkáspárt hirdet, hirtelen egy 
kis párt „szóra sem érdemes” programjából követhető társa-
dalmi alternatívává válik. Bizony, bizony, a hatalom birtokosai 
elébe mentek a dolgoknak. Úgy változtatták meg a választási 
törvényt, hogy a Munkáspárt ne tudjon országos listát állítani. 

Mi megpróbáltunk más utakat találni. Három évtizedes tör-
ténetünkben először pártszövetségben indulunk egy másik 
párttal, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom-
mal. Az ajánlások gyűjtésénél kiderült, hogy még kevesen 
ismerték, és még kevesebben értették az összefogás üzene-
tét, és persze az is, hogy a választási csatához erős szervezet-
re, fegyelmezett munkára van szükség. 

Április 3-án 49 egyéni jelölttel indulunk csatába, akik közül 
27-et a Munkáspárt állított meg. Illúziónk nem lehet, az egyé-

ni választókerületek sorsát a nagy tőkés pártok dön-
tik el. De ott, ahol szoros a küzdelem közöttük, a mi 
jelöltjeink is befolyásolják a csata kimenetelét.
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NATO: háborúra 
készülnek, nem békére

Oroszországot ütik, 
és Európának fáj

„Humanitárius segítség” 
NATO-módra: 
gyógyszer helyett fegyver

Az USA egymás 
ellen játssza ki 
a visegrádiakat

Menjenek a németek 
a francba!

Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország a mostani hábo-
rúban egyenlő távolságra van Oroszországtól és Ukrajnától, és 
ki kell maradnunk belőle.  Ehhez képest rendkívüli ülést tartot-
tak a NATO védelmi miniszterei március 16-án. Egy szó se volt 
a megegyezésről és békéről Oroszországgal. A NATO háborúra 
készül és nem békére. Magyarország is megszavazta.

Az amerikai szankciók Oroszország ellen irá-
nyulnak, de egész Európa fogja megszenvedni. 
Legalábbis így látja a China Daily karikaturistá-
ja. Ideje észrevenni, hogy az USA Oroszország-
gal harcol, de Európát akarja térdre kényszeríte-
ni. Azt akarja, amit az első és a második világ-
háborúban: Európa heverjen romokban, majd az 
USA fogja helyreállítani, és eldönteni a sorsát is.

Az USA a szlovákokat ajnározza, hogy ők meny-
nyit segítenek a NATO-nak. A szlovák vezetés 
pedig örül az amerikai elismerésnek, mint ma-
jom a farkának. Az USA Magyarországra és az 
egész térségre akar nyomást gyakorolni. Ugyan-
azt teszik, mint amit Hitler tett velünk a máso-
dik világháború idején.

Az olaszországi Pisában a repülőtéri munkások megtagadták az Ukrajná-
nak címzett „humanitárius szállítmány” berakodását, mert az egyik láda 
véletlenül kinyílt és gyógyszerek helyett páncéltörő fegyverek voltak benne.

Németország bojkottálja a június 18-án kezdődő és július 3-ig tartó buda-
pesti vizes világbajnokságot, amennyiben azon indulhatnak – akár semle-
gesként is – orosz és fehérorosz sportolók – mondta a Német Úszószövetség 
elnöke, Marco Troll. A németek már itt is diktálni akarnak. Mu-
tassuk meg, hogy Magyarországnak nem parancsolnak a néme-
tek. Menjenek a németek a francba!
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Ki a NATO-ból! Semleges 
Magyarországot!

A magyar szakszervezetek 
lefekszenek a nyugatnak?

Kormány és ellenzék: 
ütik egymást, 
de mindketten imádják 
a NATO-t és az EU-t

Magyarország fi zeti meg 
a szankciók árát

Magyarország 1999. március 12-én lett a NATO tagja, az első 
Orbán-kormány idején. Senki sem kényszerítette a magyar ve-
zetést a belépésre. Önként tették, noha tudták, hogy a NATO-
tagság háborúkkal jár. Jugoszlávia, Irak, Afganisztán, Koszovó, 
Ukrajna! Mit akarunk még? Hány háború kell még, hogy meg-
értsük: a NATO nem barátunk, a NATO kihasznál bennünket. 
Ki a NATO-ból! Semleges Magyarországot!

Az ukrajnai háború ügyében megoszlik a pártok vélemé-
nye. Orbán március 15-én közölte, hogy Magyarország 
egyenlő távolságra van Oroszországtól is és Ukrajnától 
is, és nem szabad belesodródni a háborúba. Magyaror-
szág a menekülteket segíti. Ezzel szemben a parlamenti 
ellenzék überelni akarja a Fideszt, és bizonyítani, hogy 
ők az USA és az EU igazi barátai. Márki-Zay Péter, az 
ellenzék miniszterelnök-jelöltje már a háború kezdete óta 
azt hangoztatja, hogy Magyarország küldjön katonákat és 
fegyvereket Ukrajnába. Ugyanezen a véleményen van a 
momentumos Fekete-Győr András és a DK európai par-
lamenti képviselője, Rónai Sándor is, akik szintén fegy-
vert küldenének a háborúba. Juhász Ferenc, Gyurcsány 
volt honvédelmi minisztere pedig magyar lőszert szállí-
tana Ukrajnába. Miben közösek? Nos, se a kormány, se a 
parlamenti ellenzék nem veti fel a NATO felelősséget. A 
NATO és az EU szent tehén mindkettőnek. A Munkáspárt 
álláspontja más. Nem a NATO-ra, nem a háborúra! 

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szak-
szervezeti Tömörülés, a Liga Szakszervezetek, a Magyar Szak-
szervezeti Szövetség és a Munkástanácsok, azaz az öt magyar 
szakszervezeti konföderáció „támogatásáról és szolidaritásáról 
biztosította Ukrajna népét és az ukrán szakszervezeteket a füg-
getlenségükért és a szabadságukért vívott harcban”, jelentették 
be március 15-én szakszervezeti vezetők a Mérce élő videójában. 
Mindezt tették az Európai Szakszervezeti Szövetség felhívásával 
összhangban. Ha az európai szakszervezeti vezetők le is feküdtek 
a nyugati, azaz NATO-, USA- és EU-barát erőknek, ez nem jelenti 
azt, hogy a magyar szakszervezeteknek is ezt kellene tenniük. Nem 
igaz az, hogy a magyar dolgozók többsége oroszellenes lenne, és 
nem értené, hogy ezt a háborút a NATO kezdte Oroszország ellen. 
A magyar konföderációknak is önállóságra kellene törekedniük, és 
nem a liberális nyugatot másolni.

Rövid közleményt tett ki az OTP Bank a honlapjára, amelyben azt 
közölték az ügyfelekkel, hogy folyamosan mérlegelik, van-e továb-
bi változtatásokra szükség az OTP Csoport oroszországi jelenlétével 
kapcsolatban. Minden lehetséges döntést számba vesznek, ezek között 
elemzik az orosz piac esetleges elhagyásának feltételeit és következ-
ményeit is – olvasható a tájékoztatóban. Az OTP, a MOL, a Richter 
Gedeon jelentős erőfeszítéseket tettek a keleti piacok megszerzésére, és 
komoly sikereket is elértek. Az EU és a NATO oroszellenes politikája 
oda vezethet, hogy a nagy magyar cégek kiszorulnak ezekről a piacok-

ról. Pótolni nem lesz mivel, mert az EU piacaira nem tud-
nak betörni. Magyarán, Magyarország, a magyar emberek 
fi zetik meg a NATO és az EU oroszellenes politikáját.



55

Pécs: áldemokrácia 
demokrácia helyett

Somogy: jelen vagyunk 
és dolgozunk!

Újbuda: komolyan veszik 
a kampányt

Miskolc: dolgozni csak 
rendben lehet

Sugár György, a Munkáspárt képviselőjelöltje a Bara-
nya 1-es számú választókerületében és Kós Zoltán, a 
KB tagja, Baranya megyei elnök tették azt, amit egy 
munkáspárti politikusnak tenni kell. Elmentek a pécsi 
Értelmiségi Egyesület szervezésében megtartott, vá-
lasztáson induló jelöltek bemutatkozására. A vitából 
nem lett szinte semmi, mivel a Fidesz jelöltje nem volt 
ott, Mellár Tamás, az ellenzék közös jelöltje pedig kö-
zölte, hogy ő csak a Fidesz jelöltjével hajlandó vitára, a 
kis pártokkal nincs értelme. A parlamenti ellenzék je-
len lévő magas rangú képviselői, köztük Szabó Tímea, 
Gy.  Németh Erzsébet, Tóth Bertalan, Keresztes Lóránt 

Hajdúböszörmény: már 
sokan ismerősként 
köszöntik a 
munkáspártiakat

Nem vagyunk erősek 
Somogy megyében, 
de jelen vagyunk és 
dolgozunk! Gulyás Jó-
zsef vezetésével sokat 
dolgoztak a megyei 
párttagok a választási 
részvétel érdekében. 
Sajnos, nem sikerült 
összegyűjteni a szük-
séges ajánlásokat, 
de nem csüggednek. 
Március 15-e alkalmá-
ból Kadarkúton ko-
szorút helyeztek el az 
1848-as emlékműnél. 

A Magyar Munkáspárt ak-
tivistái, a XI. kerületi 2. sz. 
OEVK területén komolyan 
veszik a Baloldali Szövetség 
utcai megjelenését – jelez-
te Benyovszky Gábor, a KB 
tagja, térségi felelős vezető. 
A Nemzetközi Nőnap al-
kalmából az ISZOMM és a 
Munkáspárt asztala mellett 
egész nap osztották anya-
gainkat. A következő napon 
este, munkaidő után, Barabás 
György jelölt egymaga 1664 
darab ISZOMM-Munkáspárt 
anyagot dobott be az őrmezői 
lakótelep postaládáiba.

Nem szabad lebecsülni a kis dolgok 
jelentőségét. Dolgozni csak rendben 
lehet! – vallják a Munkáspárt megyei 
tagjai. Fülöp Józsefné, a KB tagja, me-
gyei elnök vezetésével nagytakarítást 
tartottak a párt miskolci helyiségében. 
A munkában részt vett Kilián Béla is, 
a Munkáspárt képviselőjelöltje BAZ 
1-es választókerületében.

mondták a magukét. Valaha a pécsi értelmiségi fórum a 
demokratikus vitáról szólt. Ma már nem. Demokráciát 
játszanak a demokrácia érvényesítése helyett. A Munkás-
párt képviselői ezt a fórumot is kihasználták arra, hogy 
elmondják pártunk véleményét. Köszönjük!

Dobány László (jobbról az első) Hajdú-Bihar megye 6. vá-
lasztókerületében képviseli a Munkáspártot. A kampány-
ból ő is és a megye más munkáspárti aktivistái is kiveszik 
a részüket.  Hajdúböszörmény lakosai közül már sokan 
ismerősként köszöntik a munkáspártiakat. 
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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 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. Március 12-i számunkban eljutottunk 2019 végéig. Villantsuk 
fel az azt követő időszak eseményeit!

Időközi választások: 
a Munkáspárt is jelen van

A 2020-as év időközi választásokkal kezdődött. Amíg a 
járvány meg nem akadályozta, voltak választások, és a 
Munkáspárt jelen volt a választások többségén. Például 
három politikai erő indult az Orosháza 1-es számú egyé-
ni választókerületében rendezett időközi választásokon: a 
Fidesz-KDNP, a liberális ellenzék és a Magyar Munkáspárt. 
Ujj György, a Munkáspárt jelöltje 1,12 százalékot kapott.  A 
lényeg ezúttal is az volt, hogy megmutassuk a Munkáspártot.

A Munkáspárt már 2020 elején fi gyel-
meztetett a háború veszélyére

A Munkáspárt 2020 februárjában 17 helyszínen tar-
tott akciónapot a háború, a NATO ellen.  Párbeszédre 
hívtunk mindenkit, akinek drága hazánk sorsa, akinek 
fontos az ország békéje és biztonsága. Ne legyenek szent 
tehenek! Legyen szabad beszélni bármiről, aminek köze 
van biztonságunkhoz! Ne legyen szent tehén a NATO! 
Beszéljünk őszintén Oroszországról, Kínáról! – hirdettük 
a gyűléseinken.

Szolidárisak vagyunk a kínai néppel

2020 elején Kína már a koronavírussal küzdött. A tőkés világ 
pedig ellene fordult. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke 
a kínai nagykövetségen fejezte ki a Munkáspárt szolidaritá-
sát. A Munkáspárt nagyra értékeli azokat az erőfeszítéseket, 
amelyeket Kína a koronavírus-járvány leküzdésére tesz. A 
világ egyetlen országa sem lenne képes ilyen rövid idő alatt 
ilyen jelentős intézkedéseket tenni. 
Duan Jielong nagykövet köszönetet mondott a Munkáspárt 
szolidaritásáért. Hangsúlyozta, hogy Kínában jól ismerik 
és nagyra becsülik a Munkáspárt erőfeszítéseit a magyar-
kínai kapcsolatok fejlesztéséért. Külön is kiemelte, hogy a 

Munkáspárt a kínai sajátosságú szocializmus 
bemutatásával fontos területen járul hozzá a két 
nép kapcsolatának bővítéséhez.
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Miskolc-Kocsonyafesztivál: 
Thürmer elmaradhatatlan vendég

2020 elején még lehetett Kocsonyafesztivált tartani 
Miskolcon. Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke 
ekkor is ellátogatott a városba. Fülöp Józsefné 
megyei elnök kalauzolta a városban. Őt aztán szinte 
mindenki ismeri. 

Megjött a koronavírus!

2020. március 16-án a párt Elnöksége úgy 
döntött, hogy a koronavírus, illetve a korlá-
tozások miatt a párt minden rendezvényét 
elhalasztja. Megkezdődött a párt átállítá-
sa az online üzemmódra. Az Elnökség a 
Skype, majd a ZOOM program segítségével 
ülésezett. A munkája folyamatos volt.  A 
Szabadság újság ugyancsak folyamatosan 
megjelent. 

Munkáspárti levél Orbán Viktornak

A Munkáspárt április 7-én levelet küldött a miniszterelnöknek. „A Munkáspárt fontos lépést tett, amikor megfogalmazta: a válság 
leküzdésében a milliárdosoknak is szerepet kell vállalniuk. Ezért követeljük, vezessenek be szolidaritási adót azok számára, akik-
nek a vagyona több, mint 1 milliárd forint. Az adó pedig 5 százalék legyen.” A Munkáspárt a kormány egészségügyi intézkedéseit 
támogatta, mondván, hogy ilyen helyzetben az emberek egészsége a legfontosabb.

Rendhagyó május elseje

Május elseje 2020-ben sem maradt el, és nem maradtak el a munkáspárti megemlékezések sem. A kijárási korlátozások miatt 
sehol sem lehetett felvonulást, majálist tartani, de kisebb csoportokban fel lehetett keresni a munkásmozgalmi emlékhelyeket. 
Budapesten Thürmer Gyula a Városligetben, a munkáspárti majálisok színhelyén mondta el ünnepi beszédét, amelyet az érdeklő-
dők a Facebookon egyenesben követhettek. A felvétel elkészítését Fehérvári Zsolt, a KB tagja irányította és részt vett 
családja is. Aki tehette, mint Kalapos Marika, az ablakát díszítette fel.
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Kádár-emléklap minden párttagnak

Több hónapos szünet után személyes részvétellel 
került sor a KB ülésére. A Munkáspárt elnöke kitün-
tetéseket és elismeréseket nyújtott át. A Munkáspárt 
Vörös Lobogója kitüntetésben hárman részesültek: 
Kerezsi László, a Munkáspárt Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottságának elnöke a 2019. évi választások lebo-
nyolításában és párt hagyatéki tevékenysége meg-
szervezésében végzett munkájáért; Szilágyi András, a 
Munkáspárt Jász-Nagykun-Szolnok megyei alelnöke 
a megyei elnök betegsége alatti megyei irányító 
munkájának elismeréseként; Fehérvári Zsolt István, 
a Munkáspárt Központi Bizottságának tagja a párt 
videótevékenységének megszervezéséért, a koronaví-
rus idején végzett lelkiismeretes munkájáért.

Az Elnökség új emléklapot létesített. Fejezzük ki a 
Munkáspárt elismerését a párt minden tagjának, mind-
azoknak, akik őrizték és védik ma is Kádár János elvtárs 
és a szocializmus emlékét! – mondotta Thürmer Gyula. 

99 éves a Kínai Kommunista Párt

A Munkáspárt Központi Bizottsága levélben 
köszöntette a Kínai Kommunista Párt Központi 
Bizottságát a Kínai KP megalakulásának 99. 
évfordulója alkalmából. A párt 1923. július 1-én 
alakult meg Sanghajban. A kínai kultúrában a 9-es 
szám a sikeres hosszú élet jelképe, s igen nagy 
jelentőséget tulajdonítanak neki. „A Kínai KP 
megalakítása kiemelkedő esemény volt. Olyan 
politika erő jött létre, amely vállalkozott a kínai 
nép nagy álma, a szabadság, a jólét, a haladás 
megteremtésére”, olvasható a levélben. „Az USA 
átfogó gazdasági, politikai, ideológiai támadást 
indított Kína és a Kínai KP ellen. Mi elítéljük 
az USA beavatkozását Kína belügyeibe. Kína 
demokratikus ország, amely a népet szolgálja. 
Kína Magyarország számára nem rivális, hanem 
barát és partner. Hosszú őszinte barátságot és 
gyümölcsöző együttműködést kívánunk a Magyar 
Munkáspárt és a Kínai Kommunista Párt között.”

Kádár János velünk van

2020 nyarán rövid pihenő volt a 
járvány újabb szakasza előtt. Így 
a Kádár-ünnepség nem maradt 
el. A Munkáspárt először 1990 
júliusában Kádár János halálának 
első évfordulóján tartott politikai 
rendezvényt a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertben, Kádár János sírjánál. 
A rendezvény azóta hagyománnyá 
vált. Minden évben sok ember jön 
el, a Munkáspárt tagjai, Kádár tisz-
telői. A rendezvényről a munkás-
párti médiacsoport egyenes közvetí-

tést adott az Interneten, 
amelyet mintegy 28 
ezren követtek.
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Augusztus 20: 
ünnepi erőpróba Salgótarjánban

Salgótarjánban ünnepelt augusztus 19-én a Mun-
káspárt. A feladat nem volt kicsi. A Munkáspárt 
ezzel a rendezvénnyel kívánta megmutatni, hogy 
túl vagyunk a koronavírus okozta zártságon, 
„újraterveztük” a párt munkáját, és újra megjele-
nünk az utcán. 

75 éve szabadult fel 
Kelet-Európa a nácizmus alól

Az Orosz Kulturális Központ fotó- és dokumentumkiállí-
tással emlékezett Kelet-Európa nácizmus alóli felszabadítá-
sának 75. évfordulójára. A rendezvényen beszédet mondott 
Vlagyimir Szergejev, az Oroszországi Föderáció magyar-
országi nagykövete. Izgalmas dokumentumokat, érdekes 
képeket láthattak az érdeklődők.  Jelen volt Thürmer Gyula, 
a Munkáspárt elnöke is. 

Elindultak a munkáspárti kitelepülések

Szeptember utolsó hetében újraindultak a munkáspárti kitelepülések. Néhány óra az utcákon, a tereken, osztogatva A Szabadságot, 
beszélgetve a járókelőkkel. A Munkáspárt ózdi szervezete a legfrissebbek között volt. Alighogy meghozták a friss újságot, 
A Szabadságot, a párt aktivistái máris az utcán voltak. Így kell ezt csinálni!
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Elnök az utcán

A fránya vírus és a hozzá kapcsolódó intéz-
kedések megzavarták a normális politikai 
életet is. Rendre elmaradtak a rendezvények, 
de még az utcára is alig merészkedtek ki a 
politikusok.

Amikor lehet, indulunk az utcára! Így 
döntött még augusztusban a Munkáspárt 
Központi Bizottsága. Nem csak a lemaradást 
kell behoznunk, de tudnunk, éreznünk kell 
az emberek problémáit, vágyait – mondta a 
párt elnöke.

Thürmer Gyula is nyakába vette az 
országot. Segítenünk kell a helyi szervezete-
inknek, meg kell mutatnunk, hogy vagyunk, 
készülni kell 2022-re! A vírus veszélyes, de 
amennyire lehet, védekezünk.

Új tagokkal bővült 
a Központi Bizottság

Rendeznünk kell a sorainkat! 
– mondotta párt elnöke a KB 
novemberi ülésén. A Központi 
Bizottság egyhangú döntéssel 
három új taggal bővítette a 
testületet. A Központi Bizott-
ság tagja lett Balanyi István, 
48 éves alkalmazott, a Bács-
Kiskun megyei szervezet 
tagja, Kovács Máté, 29 éves 
agrárvállalkozó, a Hajdú-Bihar 
megyei szervezet tagja és Nagy 
Sándor, a Pest megyei szerve-
zet elnöke, 75 éves.

Kiállunk Belarusz mellett!

November végén Thürmer Gyula látogatást tett 
Belaruszban. Fogadta Alekszandr Lukasenko köztár-
sasági elnök. Thürmer kifejezte a Munkáspárt szo-
lidaritását azzal a küzdelemmel, melyet a belarusz 
nép folytat a függetlensége és a maga által választott 
út megvédéséért. A Munkáspárt elnöke találkozott a 
Belarusz Kommunista Párt vezetésével is.
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Fasiszta diktatúra Ukrajnában
Március 20-án Ukrajnában betiltottak 11 po-
litikai pártot. Köztük van a Baloldali Ellen-
zék, a Baloldali Erők Szövetsége, az Ukrán 
Haladó Szocialista Párt, az Ukrán Szocialista 
Párt és mások. 

Az Ukrán Kommunista Pártot most nem kellett 
betiltani, mivel 2015 decemberében már lénye-
gében betiltották, és azóta illegalitásban van.

Egyetlen szélsőjobboldali vagy fasiszta szerve-
zet betiltására se került sor.

Ily módon ma már egyetlen legális baloldali párt 
sincs Ukrajnában. A döntést Zelenszkij elnök 
aláírásával a Nemzetbiztonsági Tanács hozta. A 
baloldali pártokat kivétel nélkül oroszbarátnak 
nyilvánították.

A mai ukrán fasizmusnak van némi előzménye. 
2007-ben még Juscsenko elnök alatt ünneppé 
nyilvánították az Ukrán Felkelő Hadsereg létre-
hozásának napját. 

Posztumusz Ukrajna Hőse címmel tüntették 
ki Sztepan Banderát, a Hitlerrel együttműkö-
dő ukrán fasiszták vezérét. A címtől azonban 
később társadalmi nyomásra megfosztották 
Banderát. A döntésnél azonban nem arra hi-
vatkoztak, hogy Bandera fasiszta volt, hanem 
arra, hogy abban az időszakban nem ukrán ál-
lampolgár volt. 

2015-ben Porosenko elnök betiltotta a szovjet 
korszakhoz és a szocializmushoz kapcsolódó 
jelképek használatát.

Zelenszkij elnök minden elődjét felülmúlta. 
2019-ben az Alkotmánybíróság törvényesnek 
mondta ki a „dekommunizációról” szóló tör-
vényt, amely alapján tiltani lehet mindent, ami 
kommunista, szocialista.

2021 nyarán az Ukrán Parlament kormánypár-
ti képviselői arra kérték Zelenszkijt, hogy adja 
vissza Banderának az Ukrajna Hőse címet. 

2022 márciusában Zelenszkij az Ukrajna Hőse 
címet adományozta Gyenisz Prokopenkónak, az 
Azov elnevezésű neonáci ezred parancsnoká-
nak. Az ezred Donyeck és Luganszk térségében 
több mint ötezer helyi lakost ölt meg. 

Az Európai Unió, az USA sem korábban, sem 
most nem tették szóvá a demokrácia nyilvánva-
ló lábbal tiprását. Támogatták és támogatják az 
ukrán fasisztákat.
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Nem a NATO-ra!
Nem az USA-ra!
Nem a háborúra!

Az ukrajnai háborút már 
régen be lehetne fejezni, 
ha az USA nem szítaná a 
háborút. Az USA az ukraj-
nai háborút arra használja, 
hogy maga alá kényszerít-
se Európát és a világ ura 
legyen. De vajon látják-e 
az EU vezetői, akik ma 
készségesen kiszolgálják az 
USA-t? Látják-e a lengyel 
vezetők, akik véres leszámo-
lást akarnak Oroszország-
gal szemben? Látják-e a 
magyar politikusok?
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